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RESUMO 

 

O objetivo foi avaliar in vitro a resistência ao cisalhamento de reparos em porcelana 
condicionada com laser e compará-la aos tradicionais métodos de reparo 
condicionados com ácido hidrofluorídrico e ácido fosfórico. Neste estudo, foram 
utilizados dois condicionadores químicos de porcelana (ácido hidrofluorídrico a 10% 
- Dentsply; ácido fosfórico a 37% - 3M ESPE), um agente silano (Rely X Silano – 3M 
ESPE), um sistema adesivo (Scotchbond Multi-uso – 3M ESPE), um compósito 
restaurador (Filtek Z250 – 3M ESPE), uma porcelana odontológica (Ceramco 3 – 
Dentsply) e um laser de alta potência em regime de femtosegundo (Ti:Safira - Libra-
S, Coherent). Sessenta pastilhas em porcelana foram confeccionadas e incluídas em 
anéis de PVC com resina acrílica quimicamente ativada. As pastilhas de porcelana 
foram polidas com lixas abrasivas em ordem decrescente de abrasividade para o 
aplainamento da superfície. Foram formados 6 Grupos (n=10) assim divididos: G1 – 
condicionamento com laser com potência 760mW; G2 – condicionamento com laser 
com potência de 760mW e aplicação de ácido fosfórico a 37% por 15s; G3: 
condicionamento com laser com potência de 900mW; G4 - condicionamento com 
laser com potência de 900mW e aplicação de ácido fosfórico a 37% por 15s; G5 – 
aplicação de ácido fosfórico 37% por 15s (grupo controle) e G6 – aplicação de ácido 
fluorídrico a 10% por dois minutos. Após o condicionamento da porcelana, foi 
aplicado agente silano para todos os corpos de prova, seguido da aplicação do 
sistema adesivo e polimerização por 20s. Foram confeccionados corpos de prova de 
resina composta na superfície da porcelana com a inserção de camadas através de 
matriz bipartida e de maneira incremental (2 incrementos), com fotopolimerização de 
20 segundos por incremento, utilizando aparelho fotopolimerizador (XL 3000, 3M 
Dental Products). Em seguida a matriz foi removida e os anéis de resina com os 
corpos-de-prova confeccionados removidos do porta matriz e submetidos à nova 
fotopolimerização por mais 20 segundos. Depois de confeccionados os corpos-de-
prova foram levados á máquina de termociclagem por 1000 ciclos de 30 segundos 
em cada banho com temperatura entre 5ºC e 55ºC. Após a termociclagem os 
corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de cisalhamento. Os resultados foram 
avaliados estatisticamente por análise de variância (ANOVA 1 fator de variação) e 
teste de Tuckey (α=0,05). As médias e desvio padrão foram: G1 - 11,25 ± 3,10(ab); 
G2 - 12,32 ± 2,65(ab); G3 - 14,02 ± 2,38(a); G4 - 13,44 ± 2,07(a); G-5 - 9,91 ± 2,18(b); 
G6 - 12,74 ± 2,67(ab), (letras iguais demonstram não haver diferença entre grupos). 
 
Palavras Chave: laser; porcelana; resistência adesiva; resina composta. 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate in vitro the shear bond strength of repairs in 
porcelain conditioned with laser and to compare it to the traditional repair methods 
conditioned with hydrofluoric acid and phosphoric acid. In this study, were used two 
conditioning porcelain (10% hydrofluoric acid - Dentsply; 37% phosphoric acid  - 3M 
ESPE), a silane agent (Rely X Silano - 3M ESPE), an adhesive system (Scotchbond 
Multi-uso - 3M ESPE), a composite resin (Filtek Z250 - 3M ESPE), a porcelain 
(Ceramco 3 - Dentsply) and a laser of high potency in femtosecond (Ti:Safira Libra-S, 
Coherent). Sixty porcelain discs were made and embedded in PVC rings using a 
polymethyl methacrylate resin. All specimen were smoothed with abrasive 
sandpapers in decreasing order of abrasiveness for the leveling of the surface. Six 
Groups were formed (n=10) being divided: G1 - conditioning with laser with potency 
760mW; G2 - conditioning with laser with potency of 760mW and application of 37% 
phosphoric acid for 15s; G3: conditioning with laser with potency of 900mW; G4 - 
conditioning with laser with potency of 900mW and application of 37% phosphoric 
acid for 15s; G5 - application of 37% phosphoric acid for 15s (group control) and G6 - 
application of 10% hydrofluoric acid for two minutes. After the conditioning of the 
porcelain, silane agent was applied for all of the specimens, following by the 
application of the adhesive system and photoactivation for 20s. Specimens of 
composed resin were made in the surface of the porcelain aided with a metal matrix 
and insert of incremental layers (2 increments) with photoactivation of 20 seconds for 
increment. The photoactivation was performed with a visible light unit (XL 3000, 3M 
Dental Products). Afterwards the metal matrix was removed and the specimens were 
submitted to the new photoactivation for more 20 seconds. The specimens were 
submitted a thermal cycling by 1000 cycles of 30 seconds in each bath with 
temperature between 5ºC and 55ºC. After the thermal cycling , specimens were 
submitted to the shear bond strength. The results were evaluated statistically through 
analysis of variance - ANOVA One Way and Tuckey test (α =0,05). The averages 
and standard deviation: G1 - 11,25 ± 3,10(ab); G2 - 12,32 ± 2,65(ab); G3 - 14,02 ± 
2,38(a); G4 - 13,44 ± 2,07(a); G-5 - 9,91 ± 2,18(b); G6 - 12,74 ± 2,67(ab), (same 
letters demonstrate there not to be difference among groups).  
 
Keywords: laser; porcelain; bond strength; composite resin. 
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“Até que uma porcelana dental indestrutível possa ser fabricada, um método 

de reparo de fraturas deverá ser empregado” (EAMES et al., 1977).  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introdução 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da demanda estética na odontologia, aliada a possibilidade de 

cimentação adesiva desde a criação da técnica do condicionamento ácido 

(BUONOCORE, 1955), e a melhoria das propriedades mecânicas dos cimentos 

resinosos têm levado a utilização cada vez mais freqüente de restaurações de 

cerâmica para reconstruções unitárias, próteses fixas de vários elementos, próteses 

sobre implante, restaurações inlays e onlays e até mesmo colagens de fragmentos 

de porcelana, devido a aparência natural deste tipo de material. Quando comparada 

a outros materiais restauradores estéticos como as resinas compostas e os 

cerômeros, a porcelana se mostra esteticamente inigualável. A excelente qualidade 

estética é devido a sua aparência natural e propriedades químicas e óticas 

duradouras (KELLY; NISHIMURA; CAMPBELL, 1996; CZERW et al., 1995) que são 

as maiores vantagens das restaurações cerâmicas, tendo como principais 

características fluorescência, translucidez e radiopacidade semelhantes a estrutura 

dental, biocompatibilidade (BORGES et al., 2003), alta resistência à compressão e 

coeficiente de expansão térmica semelhante a estrutura dental.  

Entretanto, fraturas em restaurações cerâmicas e metalocerâmicas são 

problemas comuns na odontologia restauradora, sendo resultado de trauma, 

inadequado ajuste oclusal, hábitos parafuncionais, fatiga flexural da infra-estrutura 

metálica, incompatibilidade do coeficiente de expansão térmica entre a porcelana e a 

infra-estrutura metálica, inadequada redução dental durante o preparo, porosidades 

decorrentes do processo de sinterização da porcelana entre outros e também devido 
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à sua característica friável (CZERW et al., 1995; DIAZ-ARNOLD; SCHNEIDER; 

AQUILINO, 1989; DIAZ-ARNOLD et al.,1993; DOS SANTOS et al., 2006; 

KUMBULOGLU et al., 2003). Estimativas indicam a prevalência entre 5 e 10% de 

fratura de porcelanas após 10 anos de uso (COORNAERT; ADRIAENS; De 

BOEVER, 1984).  

O procedimento mais aceitável esteticamente e de maior durabilidade para 

reparar a porcelana fraturada é a total remoção da prótese e a confecção de uma nova 

(EAMES et al., 1977). Este procedimento além de ser desagradável para o paciente 

eleva o custo do tratamento, aumenta a possibilidade de trauma ao remanescente 

dental e demanda tempo devido ao maior número de sessões clínicas e laboratoriais. A 

dificuldade de remoção destas restaurações pode adiar sua completa substituição, 

sendo a opção de reparo intra-oral com resina composta a solução mais prática e viável 

em muitas situações (FRANKENBERGER; KRÄMER; SINDEL, 2000; KIM et al., 2005). 

A adesão entre o material de reparo e a restauração de porcelana deve ser 

forte e durável. Sendo assim têm sido propostas várias técnicas de reparo, dentre 

elas o condicionamento com a combinação do ácido fluorídrico e o silano, 

asperização com pontas diamantadas, jateamento com óxido de alumínio e a 

combinação destes diferentes tipos de tratamento (APPELDOORN; WILWERDING; 

BARKMEIER, 1993; DOS SANTOS et al., 2006; FRANKENBERGER; KRÄMER; 

SINDEL, 2000; KIM et al., 2005). Entretanto, o uso intra-oral do ácido fluorídrico 

pode ser perigoso e nocivo aos tecidos moles (SCHMAGE et al., 2003). Além disso, 

devido ao baixo índice de sucesso do reparo, o ácido fluorídrico não tem sido 

recomendado para o reparo da face oclusal de próteses parciais fixas em 

metalocerâmica (CREUGERS; SNOEK; KAYSER, 1992). A utilização de 

asperização com pontas diamantadas e jateamento com óxido de alumínio pode, por 
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outro lado, iniciar micro-trincas na superfície da porcelana, levando a futuras falhas 

no reparo bem como em novas fraturas na porcelana (SCHMAGE et al., 2003.) 

Para melhorar o desempenho dos reparos em porcelana, é desejável que 

haja um condicionamento que crie micro retenções tanto na porcelana como na 

superfície do metal (se este estiver exposto) e, se possível, altere a superfície da 

porcelana para que haja melhor adesão do compósito restaurador, aumentando a 

resistência adesiva e mantendo a estética na interface do reparo por mais tempo.  

Uma possibilidade de condicionamento/alteração da superfície da porcelana é 

a utilização de Lasers de alta potência. A utilização deste tipo de Laser na 

odontologia tem sido ampliada e inúmeros trabalhos têm avaliado clinica e 

laboratorialmente sua efetividade na alteração de substratos dentais desde o auxílio 

na adesão de compósitos resinosos (BURNETT; SHINKAI; EDUARDO, 2004; 

RAMOS et al., 2002) e diminuição da micro-infiltração marginal em restaurações 

(CORONA et al., 2001; CORONA et al., 2003) até na proteção de esmalte à 

formação de cáries (FLAITZ et al., 1995; HICKS et al., 2004). Lizarelli (2002) avaliou 

a ablação a laser em esmalte, dentina e resinas compostas. Entretanto poucos 

estudos têm sido relatados sobre o tratamento a laser de cerâmicas dentais. Macedo 

(2003) avaliou a possibilidade de sinterização de porcelanas com auxílio de laser, 

conseguindo produzir corpos cerâmicos com alta densidade e baixo dano micro 

estrutural. A resistência adesiva em porcelanas condicionadas com laser Er:YAG foi 

avaliada por Gorkçe et al. (2007), sendo que neste experimento, a resistência 

adesiva só foi efetivamente maior quando o laser foi utilizado concomitantemente 

com o condicionamento com ácido fluorídrico. Entretanto não foi realizada análise 

micrográfica destas porcelanas. Para o autor, novos estudos avaliando diferentes 

potências de laser devem ser conduzidos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Revisão da Literatura 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A adesão química de dentes de porcelana à resina acrílica foi relatada por 

Paffenbarger; Sweeney; Bowen (1967), devido à necessidade de união destes à 

base das próteses totais. Descreveram que a adesão direta de dentes de porcelana 

à resina acrílica era inadequada para uso odontológico sendo os dentes de 

porcelana retidos à resina com pinos de metal ou através de retenções em suas 

raízes ocasionando o enfraquecimento do dente e possibilitando a entrada de fluídos 

na interface resina/dente devido ao coeficiente de contração e dilatação térmica 

diferentes dos materiais. O resultado eram fraturas na interface, alteração de cor e 

dificuldade de higienização desta interface. Significante aumento na adesão foi 

conseguido pelo uso do agente silano de ligação entre os dentes de porcelana e a 

base de acrílico. Os autores utilizaram teste de adesão entre dentes de porcelana e 

resina acrílica com e sem aplicação de agente silano. Os resultados demonstraram 

que dentes de porcelana podem ser aderidos a bases de dentaduras acrílicas desde 

que haja um apropriado tratamento com silano. 

Para Eames et al.(1977) o procedimento usual para o conserto de porcelanas 

é remover a prótese e refazê-la, comentando que embora este seja o melhor método 

para resolver completamente o problema, não é sempre o mais utilizado para 

pequenos reparos ou para tratamentos emergenciais. Os autores avaliaram in-vitro a 

eficiência de dois agentes de adesão para reparos de porcelana (Fusion-George 

Taub Products e Den-Mat- DentMat Corp., Santa Maria, Calif.), utilizando lingotes de 

ouro e dentes de porcelana. Corpos de prova em resina composta (Concise - 
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Minnesota Mining, como controle; Cervident – SS White Dental Products e Simulate 

– Kerr) foram aderidos aos substratos e divididos em 4 (quatro grupos) com 

diferentes tipos de armazenamento: estocados a temperatura de 23°C por 24 horas, 

imersos em água a 37°por 24 horas, imersos em água a 37°C por 7 dias, 

termociclados entre 2 e 60° por 24 horas. Os corpos de prova foram submetidos ao 

teste de tração. Após os testes e análise dos resultados, os autores concluíram que 

o agente de reparo Fusion teve os maiores valores de resistência quando 

comparado ao agente Den-Mat, porém não promoveu adesão ao ouro. Dent-Mat 

teve baixos, mas aceitáveis valores de adesão à porcelana. 

Newburg e Pameijer (1978) relataram não haver até então pesquisas 

avaliando a adesão de resina composta à porcelana. Os autores resolveram 

investigar a adesão de compósitos resinosos à porcelana com solução de silano. 

Superfícies vestibulares de dentes de porcelana foram utilizadas para o teste de 

cisalhamento. Após tratamento com ácido fosfórico a 33% as superfícies de 

porcelana receberam uma solução hidrolisada de silano com ácido acético (0,05 ml 

a 1N ácido acético para 10 ml de solução aquosa de silano). Adesivo resinoso foi 

aplicado e polimerizado na superfície da porcelana e um botão de resina composta 

de 4mm de diâmetro foi fabricado na superfície da porcelana. O grupo controle 

recebeu o mesmo tratamento com exceção da aplicação do agente silano. Os 

resultados obtidos após teste de cisalhamento demonstraram que para o grupo sem 

a aplicação do agente silano, a resistência adesiva foi mais baixa que para os 

grupos tratados com silano. A superfície da porcelana sem a aplicação do silano foi 

deixada lisa e intacta independentemente da resina utilizada. As superfícies que 

receberam tratamento com silano apresentam irregularidades e rugosidades além de 

superfície fraturada. Os autores não encontraram diferenças estatisticamente 
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significantes quando os espécimes foram submetidos à ciclagem térmica. Como 

conclusão, afirmaram que a utilização de agente silano promove confiável adesão de 

resinas compostas à porcelana e que, a introdução de termociclagem necessita de 

maiores investigações como auxiliar nos testes clínicos.  

Para avaliar a resistência adesiva e a micro infiltração em reparos de 

porcelana, Bello et al.(1985) testaram 4 sistemas de reparo: Enamelite 500 (Lee 

Pharmaceuticals, Santa Fe, Calif.), Enamelite 500 plus – experimental - (Lee 

Pharmaceuticals, Santa Fe, Calif.), Den-Mat Porcelain Repair Kit (Den-Mat, Santa 

Maria, Calif.) e Silanit (Vivadent, Tonawanda, NY.). Após realizarem ensaio de tração 

e análise de microinfiltração, os autores puderam avaliar que para o intervalo de 4 

(quatro) semanas, após a adesão, Enamelite 500 teve a maior resistência adesiva 

seguido de Enamelite 500 – experimental – Silanite e Dent-Mat respectivamente, 

sendo que não houve diferença estatisticamente significante entre os três primeiros 

com o Den-Mat apresentando valores de adesão significantemente menores que os 

anteriores. O trabalho demonstrou também que o agente de reparo Silanit foi o que 

mais sofreu perda de adesão com o passar do tempo e que resultou nos maiores 

valores de micro infiltração.  

A resistência adesiva à tensão de cinco sistemas de reparo de porcelanas foi 

avaliada por Cochran et al.(1988). Para testar a eficácia destes sistemas de reparo, 

os autores utilizaram in-vitro o teste de tensão imediatamente após o reparo ter sido 

realizado e após 7 dias com ciclagem térmica. Os sistemas utilizados foram: 

Scotchprime (3M Dental Products, MN), Porcelain Repair Primer (Kerr/Sybron 

Romulus, MI), Silanit (Vivadent, Tonawanda, NY), Cerinate Prime (Den-Mat) e 

Fusion (George Taub Jersey City, NJ). Substratos de porcelana Ceramco (Ceramco, 

Inc, Johnson & Johnson Dental Products Co, East Windsor, NJ) foram utilizados. 
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Apenas Scotchprime (3M) e Porcelain Repair Primer (Kerr), tiveram valores de 

resistência adesiva similares para imediata adesão (sem termociclagem) tanto para 

porcelana glaseada quanto para porcelana asperizada. Os autores concluíram que 

após sete dias de armazenagem e termociclagem, apenas Scotchprime, Porcelain 

Repair Primer e Silanit tiveram forças adesivas similares e exibiram fraturas coesivas 

na resina composta. Os sistemas de reparo Cerinate Prime e Fusion tiveram valores 

de resistência adesiva significantemente inferior e exibiram fraturas adesivas.  

Reparos adesivos tendem a perder a resistência adesiva após longos 

períodos de tempo e são considerados procedimentos temporários (GREGORY; 

HAGEN; POWERS, 1988). Para avaliar a resistência adesiva de reparos em 

porcelana de diferentes materiais adesivos, os autores utilizaram 5 (cinco) diferentes 

sistemas de reparo: Scotchprime (3M Dental Products, MN), Porcelain Repair Liquid 

(Kerr/Sybron Romulus, MI), Silanit (Vivadent, Tonawanda, NY), Ultrabond (Den-Mat) 

e Fusion (George Taub Jersey City, NJ), associados a dois compósitos resinosos, 

Silux (3M Dental Products, MN) e Command Ultrafine (Kerr/Sybron Romulus, MI), 

em diferentes tempos e estocados em banho de água a 37ºC por 1 dia, 7 dias e 28 

dias a’ntes do teste de tensão. Os resultados demonstraram significante queda da 

resistência adesiva para todos os grupos estudados entre 1 e 7 dias e entre 1 e 28 

dias. 

Agentes silanos de ligação são capazes de se ligar quimicamente a 

superfícies orgânicas e inorgânicas, promovendo assim uma interação entre 

superfícies de porcelana e compósitos resinosos (DIAZ-ARNOLD; SCHNEIDER; 

AQUILINO, 1989). Os autores investigaram e compararam a resistência ao 

cisalhamento de três sistemas de reparo de porcelana, avaliaram a influência do 

glaseamento na resistência adesiva do silano e determinaram a influência do tempo 
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de estocagem na resistência adesiva do silano. Os sistemas adesivos testados 

foram: Scotchprime (3M Dental Products, MN), Cerinate Prime (Den-Mat) e Fusion 

(George Taub Jersey City, NJ). Os agentes de reparo foram aplicados em substratos 

de porcelana glaseada e não glaseada por meio de corpos de prova em resina 

composta confeccionados com a mesma marca do agente de reparo (Silux – 3M, 

Ultra-Bond – Den-Mat) com exceção do agente Fusion para o qual o fabricante não 

recomenda nenhuma resina específica para utilização. Os autores concluíram que 

diferenças estatisticamente significantes foram encontradas entre os sistemas de 

reparo, sendo que os sistemas de reparo Fusion e Scotchprime excederam a 

resistência da porcelana não glaseada, apresentando fraturas coesivas na 

porcelana; apenas o sistema Scotchprime não teve diminuição significativa na 

resistência de união quando do glaseamento da porcelana. Diminuição da adesão foi 

notada para todos os sistemas utilizados com o tempo de 30 dias para porcelanas 

glaseadas. 

A resistência flexural de porcelanas aderidas a resinas compostas usando 

quatro agentes de reparo foi avaliada por Bailey (1989). O autor avaliou também a 

influência da porcelana hidratada e não hidratada na resistência adesiva a resinas 

compostas. Foram confeccionados corpos de prova de porcelana em formato 

retangular e utilizados os seguintes sistemas de reparo: Scotchprime Ceramic Primer 

(3M Dental Products, MN), Fusion (George Taub Jersey City, NJ) Ultrafine Porcelain 

Repair Bonding System (Kerr/Sybron Romulus, MI), associados à resina Silux (3M 

Dental Products, MN) e,  DenMat Ultrabond Restorative Kit (Den-Mat) com 

compósito restaurador próprio. Como resultados não foram encontrados diferenças 

estatisticamente significantes para os reparos das marcas, Kerr, 3M e Fusion 

quando utilizados com o compósito restaurador Silux sendo que o produto da 
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DentMat foi o que apresentou menor resistência. Quando hidratados todos os 

espécimes de todas as marcas apresentaram resistência inferior aos espécimes não 

hidratados. 

Reparos em porcelana com resina composta deveriam promover de maneira 

ideal: alta resistência adesiva na interface do reparo e superfície polida para 

aumentar a estética e prevenir a formação de placa bacteriana (GREGORY e 

MOSS, 1990). Entretanto, segundo os autores, intrínseco a esta técnica devido à 

deficiência nos materiais restauradores, poderá haver comprometimento do 

resultado final como pouca força de adesão, pobre textura superficial e até mesmo 

alteração de cor. Com o intuito de avaliar a resistência adesiva da interação de 

compósitos resinosos com diferentes tamanhos e quantidades de carga inorgânica 

em reparos de porcelana, os autores utilizaram para teste de resistência à tração os 

compósitos: Concise – resina de macropartículas aderida com Scotchprime (3M 

Dental Products, MN), Herculite – resina híbrida aderida com Porcelain Repair 

Bonding System (Kerr/Sybron Romulus, MI) e Silux Plus – resina de micropartículas 

aderida com Scotchprime (3M Dental Products, MN). Após a avaliação da resistência 

adesiva dos materiais em intervalos de 1, 7 e 28 dias, os resultados demonstraram 

que as resinas de micropartículas foram as que tiveram menor valor de resistência 

adesiva seguidas de partículas híbridas e de macropartículas (com os maiores 

valores). Os autores concluíram que reparos podem ser feitos com resinas de 

macropartículas na interface adesiva com a porcelana e recobertos com resinas de 

partículas híbridas ou micropartículas (para melhoria estética e de polimento) sem 

prejuízo da resistência adesiva. Para os autores, o ponto mais fraco dos reparos em 

porcelanas com resinas compostas está na interface adesiva e que cuidados com a 
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técnica de preparo da superfície, sua proteção contra contaminação e o uso correto 

dos materiais são importantes para maximizar o sucesso do procedimento.  

O uso intra oral do ácido fluorídrico pode eventualmente ser nocivo aos 

tecidos orais devido a natureza muito agressiva deste ácido na concentração exigida 

para o condicionamento da superfície da porcelana (FAN, 1991). 

Sorensen et al.(1991), avaliaram a resistência adesiva ao cisalhamento de 

porcelanas feldspáticas e aluminizadas à resina composta com diferentes 

tratamentos superficiais. As porcelanas foram divididas em grupos com os seguintes 

tratamentos: controle (sem tratamento), aplicação de silano, condicionamento com 

ácido fluorídrico a 20% por três minutos e condicionamento com ácido fluorídrico por 

três minutos seguido de aplicação de agente silano. Corpos de prova em resina 

composta foram confeccionados nas porcelanas, armazenados em água destilada a 

37º por 7 dias, termociclados e submetidos ao teste de cisalhamento. Os resultados 

demonstraram aumento da resistência adesiva com a aplicação do ácido em relação 

ao grupo controle para as cerâmicas feldspáticas. A aplicação do ácido seguida de 

silanização apresentou os melhores resultados para cerâmicas feldspáticas e 

nenhuma das porcelanas testadas apresentou aumento significante da resistência 

adesiva somente com a aplicação do agente silano. As porcelanas com alto 

conteúdo de alumina se mostraram resistentes ao condicionamento ácido. 

Os efeitos do tratamento de superfície da porcelana sobre a microinfiltração 

na interface adesiva porcelana/resina composta foram avaliados por Sorensen; 

Kang; Avera (1991). As porcelanas foram divididas em grupos com os seguintes 

tratamentos: controle (sem tratamento), aplicação de silano, condicionamento com 

ácido fluorídrico a 20% por três minutos e condicionamento com ácido fluorídrico por 

três minutos seguido de aplicação de agente silano. Corpos de prova em resina 
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composta foram confeccionados nas porcelanas, armazenados em água destilada a 

37º por 7 dias e termociclados. Para análise da microinfiltração, os espécimes foram 

imersos em solução de 50% de nitrato de prata por 45 minutos, lavados, colocados 

em solução reveladora e expostos a lâmpada fluorescente por 8 horas, mudando as 

áreas penetradas pelo nitrato de prata para cor preta. Os resultados demonstraram 

que para 3 das quatro porcelanas testadas a combinação de condicionamento ácido 

e aplicação de silano produz microinfiltração significantemente menor que a 

produzida pelo condicionamento apenas.  

A resistência adesiva de novos agentes de reparo, condições de estocagem e 

diferentes tipos de pré-tratamento da superfície da porcelana foram avaliados por 

Wolf; Powers; O'Keefe (1992). Os pré-tratamentos das superfícies das porcelanas 

foram: jateamento com óxido de alumínio e limpeza com ácido fosfórico a 40% 

seguido de lavagem; aplicação de ácido hidrofluorídrico por 5 minutos seguido de 

lavagem e, asperização com pontas diamantadas com alta rotação e limpeza com 

ácido fosfórico a 40% seguida de lavagem. Os tempos de estocagem foram: 24 

horas a 37º e 100% de umidade relativa e termociclagem à temperatura entre 8 e 

50º por 30 segundos em cada banho. Como resultado os autores encontraram 

significantes diferenças de adesão produzidas pelos diferentes tipos de adesivos: 

Clearfil Porcelain Bond – CPB - ( J. Morita, Tustin, CA, USA); Porcelain Liner M – 

PLM - (Sun Medical, Kyoto, Japan), Scotchprime – SP- (3M Dental Products, St. 

Paul, MN, USA) e Super Bond C&B  - PLM & SB - (Sun Medical, Kyoto, Japan). O 

primer adesivo CPB produziu o maior valor de adesão e a maior incidência de 

fraturas coesivas na porcelana. A termociclagem reduziu consideravelmente a 

resistência adesiva para todos os adesivos testados e para toda as situações de 

condicionamento de superfície, sendo justificado devido as diferenças de coeficiente 
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de expansão térmica entre a porcelana e compósito resinoso. Os maiores valores de 

adesão foram obtidos pelo tratamento de jateamento da porcelana com óxido de 

alumino seguido pelo tratamento de aplicação do ácido fluorídrico que também se 

mostrou efetivo. 

A influência do condicionamento da superfície de porcelanas e a aplicação de 

agentes de silanização na adesão entre resinas e porcelanas foram investigadas por 

Hayakawa et al.(1992). Três tipos de preparo superficiais em porcelana tais como: 

polimento, condicionamento com ácido fosfórico e condicionamento com ácido 

hidrofluorídrico e três tipos de sistemas de agentes silano de adesão foram 

avaliados. Os autores encontraram que a aplicação de ácido hidrofluorídrico sem o 

agente silano, resultou em valores mais altos de adesão quando comparados com 

polimento e aplicação de ácido fosfórico sem agente de silanização. A aplicação de 

ácido hidrofluorídrico associado com agente silano foi a associação que apresentou 

os valores mais altos de resistência adesiva. 

O desenvolvimento de métodos de tratamento da superfície da porcelana, tais 

como condicionamento da porcelana com ácido fluorídrico e a combinação deste 

com o silano tem resultado em melhora na força de união entre porcelana e resina 

composta (LLOBELL et al., 1992).  

Diaz-Arnold et al.(1993) avaliaram a resistência adesiva ao cisalhamento de 

seis sistemas de reparo após termociclagem e estocagem em água destilada a 37º 

por 36 dias. Todos os sistemas adesivos de reparo All-Bond 2 Universal Dental 

Adhesive (Bisco, Itasca, IL, USA), , Clearfil Porcelain Bond (J Morita, Tustin, CA, 

USA), C&B Metabond (J Morita, Tustin, CA, USA ), Scotchprime Ceramic Primer 

((3M Dental Products, St. Paul, MN, USA) ) e Ultradent Porcelain Etch (Ultradent, 

Salt Lake City, UT, USA ), exibiram fraturas coesivas na porcelana, excedendo a 
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própria resistência do material, com exceção do sistema adesivo  Ceram-Etch 

(Gresco, Stafford, TX, USA) que apresentou falhas adesivas apenas. 

Em pesquisa realizada com oito sistemas de reparo para porcelana utilizando 

o teste de resistência ao cisalhamento por períodos de 24 horas e 3 meses, 

Appeldoorn; Wilwerding; Barkmeier (1993) concluíram que novos sistemas de reparo 

têm demonstrado significante aumento na resistência adesiva e que o sistema 

Clearfil Porcelain Bond (J Morita, Tustin, CA, USA) é o que desenvolve grande 

resistência ao cisalhamento e o que mais mantém esta adesão com o passar do 

tempo. 

Suliman; Swift; Perdigão (1993) avaliaram a resistência adesiva entre resina 

composta e porcelana frente a quatro diferentes tratamentos superficiais da 

porcelana e três diferentes sistemas adesivos. Os tratamentos superficiais nas 

porcelanas foram divididos em quatro grupos: jateamento com óxido de alumínio, 

asperização com ponta diamantada, ácido fluorídrico a 9,6% por dois minutos e 

ponta diamantada mais ácido fluorídrico a 9,6% por dois minutos. Todos os 

espécimes receberam silanização após o tratamento superficial. Os espécimes 

foram divididos em três subgrupos e receberam a aplicação dos seguintes sistemas 

adesivos: Amalgamabond, All-Bond 2 e Clearfil Porcelain Bond. Corpos de prova em 

resina composta foram confeccionados nas superfícies dos espécimes, 

armazenados em água por 7 dias, termociclados e submetidos ao teste de 

resistência adesiva ao cisalhamento. O tratamento mais efetivo foi a combinação de 

asperização com ponta diamantada e condicionamento ácido. O jateamento 

produziu a menor resistência adesiva entre os métodos de tratamento superficial 

testados.  
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Cerâmicas de óxido de alumínio infiltradas por vidro foram desenvolvidas para 

substituir infra-estruturas metálicas. Segundo Kern e Thompson (1994) estas infra-

estruturas têm resistência flexural de três a quatro vezes maiores que porcelanas 

feldspáticas convencionais. O condicionamento com ácido hidrofluorídrico e o 

jateamento com óxido de alumínio ou asperização seguidos de silanização, são 

procedimentos comuns para adesão à porcelana feldspática, entretanto o 

condicionamento ácido não cria uma superfície micro-retentiva na cerâmica 

aluminizada infiltrada por vidro então, o jateamento tem sido utilizado para 

proporcionar esta superfície micro-retentiva. A aplicação de agente silano também 

não aumenta significativamente a adesão de resinas a este tipo de porcelana. Os 

autores avaliaram a perda de volume, morfologia e mudanças na superfície de 

porcelanas aluminizadas infiltradas por vidro (In-Ceram, Vita, Germany) e porcelanas 

feldspáticas reforçadas por leucita (IPS-Empress, Ivoclar, Liechtenstein) após  

jateamento com sistemas de revestimento de sílica (Rocatec, 3M ESPE, Germany). 

Estes sistemas permitem, segundo os fabricantes, criar micro-retenções na 

superfície da porcelana através do jateamento com óxido de alumínio e a formação 

de uma camada de sílica (favorecendo a adesão de resinas e cimentos resinosos) 

através de um segundo jateamento com partículas especiais de sílica. Os autores 

concluíram que o jateamento das porcelanas aluminizadas infiltradas por vidro 

mostrou uma superfície limpa e rugosa apropriada e com perda de volume aceitável. 

Para as porcelanas feldspáticas, entretanto, os autores alertam que o jateamento 

deve ser evitado uma vez que a taxa de abrasão mostrou-se 36 (trinta e seis) vezes 

maior. A aplicação de jateamento com revestimento de sílica aumenta efetivamente 

a quantidade se sílica, provendo uma base de silano para auxiliar a adesão à resina. 
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Scherrer et al. (1994) mostraram que, os processos atuais de preparo da 

cerâmica e da estrutura dental, associado a um cimento resinoso aumenta em 69% 

a resistência à fratura das cerâmicas, quando comparada à cimentação com cimento 

de fosfato de zinco. 

A adesão de resinas compostas à porcelana com várias condições de 

superfície foi avaliada por Aida; Hayakawa; Mizukawa (1995). Os autores utilizaram 

5 tipos de condicionamento superficial de porcelanas. Os resultados demonstraram 

que para os agentes silanos Porcelain Liner M (Sunmedical Co, Japan) e Tokuso 

Ceramic Primer (Tokuama Soda Co, Japan) o condicionamento com ácido fosfórico 

e ácido hidrofluorídrico sem limpeza com ultra-som produziu resistência adesiva 

inferior quando comparado com o mesmo condicionamento e limpo com ultra-som. 

Para o agente silano experimental, a utilização do condicionamento com ácido 

hidrofluorídrico foi fundamental para obtenção de valores de resistência adesiva 

compatíveis com os outros agentes silanos com qualquer tipo de tratamento 

superficial. 

Milledeing; Ortengren; Karlsson (1995) avaliaram a freqüência de falhas em 

incrustações de porcelana mediante questionários distribuídos a dentistas clínicos. A 

maioria dos dentistas realizava entre uma e dez restaurações de porcelana ao mês e 

relataram que em 85% foram observadas algum tipo de complicação clínica sendo: 

sensibilidade pós-operatória (maior freqüência), fratura do dente ou restauração, 

cárie secundária, perda de retenção, problemas endodônticos, além de deterioração 

da margem da restauração. Os fatores causais foram apontados como sendo: falta 

de qualidade do preparo cavitário ou restauração, falha no processo adesivo e na 

seleção do material de cimentação. Os autores concluíram que o conhecimento dos 
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fundamentos do processo adesivo e o conhecimento do material utilizado são 

essenciais para o sucesso da restauração.  

A resistência adesiva de reparos em restaurações metalocerâmicas foi objeto 

de estudo de Chung e Hwang (1997). Os autores não encontraram diferenças 

estatisticamente significantes para resistência adesiva à porcelana tratada com 

jateamento e ácido hidrofluorídrico. Para o grupo metal/porcelana, o tipo de 

tratamento superficial feito com jateamento ou jateamento associado com 

condicionamento ácido também não apresentou diferenças estatisticamente 

significantes na resistência adesiva dos reparos. 

Segundo Groten e Probster (1997), trabalhos “in vitro” têm mostrado que a 

resistência à fratura de coroas cimentadas com a técnica adesiva é 

significativamente maior, quando comparada com as técnicas que usam cimentos 

convencionais de fosfato de zinco ou cimentos ionoméricos. 

Neiva et al. (1998), verificaram que a resistência à fratura de coroas IPS 

Empress, In Ceram e Procera, silanizadas e cimentadas com Panávia 21 não 

apresentaram diferenças significativas entre os sistemas cerâmicos. Conclui-se, que 

independente do tipo de cerâmica empregada, a técnica adesiva aumenta 

consideravelmente a resistência à fratura da restauração. 

O efeito de diferentes métodos de tratamento superficial na resistência 

adesiva de compósitos resinosos à porcelana foi avaliado por Shahverdi et al. 

(1998). Os tratamentos superficiais da porcelana para adesão da resina foram: 

condicionamento com ácido hidrofluorídrico a 5%, jateamento com óxido de alumínio 

e asperização com pedras. Após a confecção dos corpos de prova em resina 

composta, os espécimes foram estocados em água destilada por 24 horas ou 

submetidos a termociclagem após 30 dias de estocagem em água destilada. Os 
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corpos de prova foram então submetidos ao teste de resistência ao cisalhamento. 

Os resultados demonstraram que a asperização com pedras falhou em promover 

uma durável resistência adesiva, uma vez que os valores de adesão foram menores 

quando os corpos de prova foram estocados por 30 dias e termociclados. A 

realização de microretenções através de condicionamento ácido ou jateamento 

seguidos de aplicação de agente silano aumenta a resistência adesiva. Diminuição 

da resistência adesiva foi notada para maior tempo de estocagem seguido de 

termociclagem. 

O efeito do condicionamento ácido, período de condicionamento, 

concentração do ácido e silanização na resistência adesiva em reparos de 

porcelana, foram avaliados por Chen; Matsumura; Atsuta (1998). Ácido 

hidrofluorídrico nas concentrações de 2,5% e 5% em diferentes tempos de 

condicionamento (0,30,60,90,120,150 e 180 segundos) foram utilizados para 

condicionar os espécimes de porcelana respectivamente. Após o condicionamento 

das porcelanas em diferentes concentrações e tempos, agente adesivo contendo 

silano de ligação foi aplicado nas superfícies condicionadas e compósito resinoso foi 

aderido a estas superfícies para o teste de resistência adesiva ao cisalhamento. 

Como resultado os autores encontraram que a combinação de 2,5% de ácido 

hidrofluorídrico por 30 segundos ou mais resultou em melhores forças de adesão da 

resina composta à porcelana.  

O efeito da estocagem em água na silanização e conseqüentemente na 

resistência adesiva ao cisalhamento de reparos de resina em porcelana foi avaliado 

por Berry; Barghi; Chung (1999). Os autores utilizaram reparos em porcelana com 4 

diferentes sistemas silanos para os tempos de estocagem de 24 horas, 1 semana, 1 
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mês e três meses. Para todos os sistemas avaliados, houve aumento da resistência 

adesiva com o aumento do tempo de estocagem. 

Carneiro Junior; Carvalho; Turbino (1999), avaliaram in vitro a força de união, 

através de teste de tração, de porcelana feldspática com diversos tratamentos 

superficiais à resina composta. Os tratamentos superficiais para porcelana foram: 

asperização com instrumento cortante rotatório diamantado ou jateamento com 

óxido de alumínio de 50 micra, em aplicação isolada ou associada a 

condicionamento com ácido fosfórico, por 15 segundos, ou com ácido fluorídrico, por 

1 ou por 4 minutos. O sistema de união adesivo para porcelana Scotchbond Multi-

Purpose Plus Dental Adhesive System (3M) foi aplicado nas superfícies tratadas e 

corpos de prova com a resina composta (Restaurador Z100, 3M) foram 

confeccionados. Após armazenagem em água destilada a 37ºC, em estufa, por 7 

dias, e termociclagem (600 ciclos de 1 minuto, entre 5 e 55ºC), os espécimes foram 

submetidos ao teste de tração. Os autores obtiveram como resultados que: o uso de 

jateamento com óxido de alumínio de 50µ proporcionou maior resistência de união, 

em comparação à asperização com instrumento cortante rotatório diamantado; 

quando do uso de ácido fosfórico e de ácido fluorídrico, tanto em associação com o 

jateamento com óxido de alumínio como com a asperização com instrumento 

cortante rotatório diamantado, não se registrou diferença estatística. 

Materiais cerâmicos são frágeis e podem fraturar na cavidade bucal devido a 

traumas, inadequada redução do preparo dental e microporosidades da porcelana 

entre outros fatores. Falhas na cerâmica têm sido reportadas como a segunda maior 

causa, após cárie dental, de substituição de restaurações de porcelana segundo 

Latta e Barkmeier (2000) sendo a média de “vida” destas restaurações de menos de 

6 anos. Opinaram que reparos em porcelana evitam trauma e maior redução dental 
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em comparação com a completa remoção da restauração. Após revisão da literatura 

sobre técnicas e abordagens para reparo intra-oral de fraturas em porcelana, os 

autores concluíram que para fraturas localizadas somente em porcelana, a aplicação 

de ácido hidrofluorídrico seguido de silanização é o melhor procedimento; para 

reparos onde além da porcelana, metal da infra-estrutura foi exposto, além da 

aplicação de ácido na porcelana, se faz necessário o jateamento com óxido de 

alumínio do metal seguido de silanização e para reparos de porcelana aluminizada 

os melhores resultados são obtidos com aplicação de jateamento com óxido de 

alumínio seguido de jateamento com partículas de sílica. A longevidade destes 

reparos pode ser prolongada mediante rigorosa atenção aos princípios de cada 

técnica e devido aos modernos sistemas de adesivos. Entretanto, segundo os 

autores, os pacientes devem ser avisados de possíveis limitações deste tipo de 

tratamento. 

Santos (2000) pesquisou a influência na resistência ao cisalhamento da união 

resina composta/porcelana em função de diferentes tipos de adesivos dentinários e 

chegou a conclusão que a composição química dos adesivos empregados não 

interferiu na adesão da porcelana à resina composta 

A avaliação da resistência adesiva de reparos de resina composta em 

cerâmica pura e em metal de próteses parciais fixas após pré-tratamento com ácido 

fluorídrico a 5% ou revestimento com sílica foi realizada por Frankenberger; Krämer; 

Sindel (2000). O reparo realizado com revestimento com sílica foi feito com CoJet 

Sand (ESPE, Germany) que é um sistema de reparo intra-oral. Foram utilizados 

como substrato para adesão de reparos em resina composta para o teste de 

cisalhamento os seguintes materiais: cerâmica de leucita reforçada por vidro (IPS 

Empress; Ivoclar, FL-9494 Schann, Liechtenstein); porcelana feldspática (Vita mark 
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II; Vita Zahnfabrik) e metal (liga de AuPt Orplid Keramik I; Hafner, D-75173 

Pforzhein, Germany). Para o grupo de metal exposto, o metal foi recoberto com 

porcelana opaca e corpo de porcelana em metade de seu diâmetro.  Todos os 

espécimes foram estocados em água destilada por 24 horas a 37ºC. Após a 

estocagem os espécimes foram termociclados entre 5ºC e 55ºC por 24 horas. Como 

resultados, os grupos: metal, cerâmica de leucita e metal + porcelana, tiveram 

valores de adesão maiores quando comparados aos condicionados por ácido 

hidrofluorídrico. Para o grupo de porcelana feldspática, nenhuma diferença 

significante foi encontrada entre os dois tipos de tratamento.  

A resistência ao cisalhamento de reparos de resina em porcelanas e ligas 

metálicas utilizando dois esquemas de polimerização foi avaliada por Tulunoglu e 

Beydemir (2000). Os autores avaliaram a polimerização convencional de compósitos 

resinosos e a polimerização de uma sobre-estrutura de resina pré-polimerizada e 

aderida aos substratos de porcelana ou metal. Todos os sistemas de reparo 

testados tiveram aumento na resistência adesiva para o esquema de resina pré-

polimerizada. 

Haselton; Diaz-Arnold; Dunne (2001) avaliaram a resistência adesiva ao 

cisalhamento de dois sistemas de reparos intra-orais para substratos de porcelana, 

metal + porcelana e metal. Os autores relatam que um achado comum em muitos 

estudos é a diminuição da resistência adesiva após um prolongado tempo de 

estocagem em água e/ou termociclagem. Os espécimes foram tratados com os 

sistemas de reparo CoJet-System ou Ceramic Repair e receberam adesão de 

cilindros de resina para o teste de cisalhamento. Todos os espécimes foram 

estocados em água destilada por 24 horas a 37ºC, termociclados entre 5ºC e 55ºC 

por 24 horas e novamente estocados por mais 8 dias antes do teste de 
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cisalhamento. Após análise dos resultados, os autores relataram que ambos os 

sistemas testados exibiram razoável resistência ao cisalhamento, sendo que para os 

substratos de metal e metal + porcelana, o sistema CoJet apresentou valores 

significantemente maiores.  

Kato et al. (2001) estudaram a melhoria da adesividade entre resina e 

porcelana com a combinação do ataque ácido e dois tipos de silano. Verificaram 

valores de 33,3 MPA, sugerindo a necessidade de uso deste agente para 

cimentação. 

Para Bottino et al. (2001) as restaurações cerâmicas também falham pela 

propagação de trincas existentes na matriz vítrea. O condicionamento ácido e o uso 

do cimento resinoso podem limitar muito a propagação das microtrincas através da 

união das trincas pelo agente resinoso na interface de união da porcelana  

Knight et al.(2003) avaliaram a resistência adesiva ao cisalhamento de dois 

sistemas de reparo intra-orais: Premier (Premier Dental Products Co., PA, USA) e 

Ultradent Porcelain Etch (Ultradent Products, UT, USA) em combinação com dois 

sistemas adesivos (de um e de dois passos) e duas resinas compostas. Os autores 

encontraram resultados de resistência adesiva sem diferença estatística para 

qualquer uma das combinações testadas. Todas as fraturas foram coesivas na 

porcelana.  

Kussano et al. (2003) avaliaram a força de adesão da resina à porcelana com 

os seguintes tratamentos de superfície: sem tratamento, asperização com ponta 

diamantada, condicionamento com ácido fosfórico/silano e condicionamento com 

ácido fluorídrico/silano. Os autores encontraram os maiores valores de adesão para 

a porcelana condicionada com ácido fosfórico e ácido fluorídrico, sendo que a 
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porcelana não tratada e a asperizada com ponta diamantada tiveram valores 

inferiores. 

Para comparar três sistemas intra-orais de reparo de porcelanas e o efeito da 

termociclagem e tempo de armazenamento, Kumbuloglu et al. (2003) utilizaram 

como substrato cerâmico o disilicato de lítio infiltrado por vidro (IPS Empress 2; 

Ivoclar, FL-9494 Schann, Liechtenstein). Sistemas de reparos com tratamento de 

superfícies próprio foram utilizados: Ceramic Repair kit (Ivoclar-Vivadent) que utiliza 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15 sg , silanização e aplicação de 

adesivo; Cimara Kit (Voco) condicionado com brocas próprias para promover 

rugosidade superficial, silanização e aplicação de adesivo e Silistor kit (Heraeus-

Kulzer) que utiliza brocas próprias para condicionamento e rugosidade da superfície, 

aplicação de silano e adesivo. Todos os sistemas de reparo foram realizados com 

condicionador, silano, adesivo e resinas do próprio fabricante. Os maiores valores de 

resistência adesiva foram encontrados para o sistema de reparo da Ivoclar tanto 

para armazenamento em água por 24 horas como para termociclagem. A resistência 

adesiva ao cisalhamento foi significativamente afetada pela termociclagem para 

todos os grupos estudados. 

Borges et al. (2003), avaliaram o efeito do condicionamento ácido e 

jateamento na microestrutura de diferentes cerâmicas dentais: IPS Empress, IPS 

Empress II, Cergogold, In-Ceram Alumina, In-Ceram Zircônia e Procera. Os 

espécimes foram divididos em 3 grupos conforme o subseqüente tratamento 

superficial: Grupo 1, sem tratamento (controle); Grupo 2, jateados com óxido de 

alumínio e Grupo 3, tratados com ácido hidrofluorídrico a 10%. O jateamento com 

óxido de alumínio mudou a morfologia superficial das porcelanas IPS Empress, IPS 

Empress II e Cergogold. Para Procera o jateamento proporcionou uma superfície 
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plana e para ambos, In-Ceram Alumina e In-Ceram Zircônia, não causou nenhuma 

mudança na morfologia característica. A aplicação de ácido fluorídrico causou 

irregularidades para IPS Empress, IPS Empress II, Cergogold, não causando 

nenhuma alteração para In-Ceram Alumina, In-Ceram Zirconia e Procera. 

Filho et al. (2004) avaliaram o efeito de diferentes tratamentos de superfície 

(ácido fluorídrico 9,5% por 3 minutos e silano, somente silano por 3 minutos, ácido 

fluorídrico 9,5% por 20 segundos e nenhum tratamento) na microtensão da força de 

união de resina composta a uma cerâmica prensada. Verificaram que os maiores 

valores foram encontrados para o tratamento de ácido fluorídrico associado ao 

silano. 

Segundo Kim et al. (2005) a fragilidade das porcelanas aliadas a sua baixa 

resistência à tração, fez com que fossem fundidas a coppings de metal para 

aumentar sua resistência à fratura. Entretanto coppings de metal tem limitações 

estéticas como reduzida transmissão de luz e descoloração. Estas desvantagens 

têm levado ao desenvolvimento de sistemas cerâmicos livres de metal. A maioria 

destes sistemas cerâmicos utiliza cobertura de cerâmica feldspática sobre um 

copping de cerâmica altamente resistente, porém fraturas podem ocorrer na 

porcelana de cobertura, expondo a infra-estrutura mais rígida. Para avaliar a 

influência do tratamento superficial na resistência à tração de reparos de resina em 

coppings de porcelana, os autores utilizaram: cerâmica de disilicato de lítio (IPS 

Empress II), cerâmica de alumina infiltrada por vidro (In-Ceram alumina) e cerâmica 

de zircônia (Zi-Ceram). Cerâmica feldspática foi utilizada como controle. Todos os 

espécimes (n=10) tiveram os seguintes tratamentos: jateamento com óxido de 

alumino, jateamento com óxido de alumínio + condicionamento com 4% de ácido 

hidrofluorídrico e tratamento com sílica coating. Todos os espécimes foram limpos e 
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tratados com o mesmo agente silano, agente adesivo e cilindros de resina 

composta. Os resultados demonstraram que para os espécimes de alumina e 

zircônia, os melhores resultados foram obtidos com o tratamento com o sistema 

sílica coating. Para os espécimes de disilicato de lítio os melhores valores foram 

alcansados com jateamento de óxido de alumino seguido de condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico. 

As falhas encontradas em restaurações de porcelana podem ser classificadas 

como: simples (envolvendo somente porcelana), mescladas (envolvendo exposição 

de metal e porcelana) ou complexas (com substancial exposição de metal) segundo 

Dos Santos et al. (2006). O tipo de tratamento superficial depende do tipo de fratura 

e conseqüentemente do tipo de superfície a ser reparada. Devido às várias 

combinações existentes na literatura científica e a muitos dos materiais utilizados 

envolverem altos custos, os autores compararam 4 tipos de reparos com um 

protocolo de baixo custo. Os sistemas de reparo utilizados foram : Clearfil SE Bond 

(Kuraray Co Ltd, Tokyo, Japan), Bistite II (Tokuyama Dental Corp, Tokyo, Japan), 

CoJet Sand (3M ESPE, Seefeld, Germany), CoJet Sand (3M ESPE, Seefeld, 

Germany) + Scotchbond Multi Purpose Plus (3M ESPE, st. Paul, Minn) e Scotchbond 

Multi Purpose Plus – controle- (3M ESPE, st. Paul, Minn). Para os sistemas de 

reparo foram utilizados substratos de porcelana ou de liga de metal básica, sendo 

que após a realização dos reparos, todos os espécimes foram submetidos a 

estocagem em água destilada a 37ºC por 24 horas e termociclados entre 5ºC e 55ºC 

por 1000 ciclos e estocados novamente por mais 8 dias. Os autores encontraram 

como resultado que os maiores valores de resistência adesiva ao cisalhamento para 

o metal foi com o sistema CoJet Sand. Para a porcelana, os reparos realizados com 
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Scotchbond Multi Purpose Plus, CoJet Sand e Bistite II foram os que apresentaram 

os valores mais altos. 

Um dos primeiros trabalhos relatados com o uso do laser de alta potência em 

tecidos duros dentais foi de Stern e Sognnaes (1964). Os autores utilizaram um laser 

de alta potência em dois parâmetros diferentes de irradiação para ambos, esmalte e 

dentina. Para o esmalte a irradiação causou fusão, vitrificação e notada redução de 

birrefringência sob luz polarizada. Quando a dentina foi exposta ao laser, crateras 

mais definidas foram formadas com áreas queimadas devido ao alto teor de 

componentes orgânicos. O poder de refletância do esmalte causa maior deflecção 

do feixe do laser. Esta dissipação maior de energia causada pelo esmalte sugere 

teoricamente que menor alteração ocorra no tecido pulpar. Os autores sugerem que 

futuras aplicações do laser dependerão de novos tipos de laser para instrumentação 

com devida consideração à energia, duração da exposição, largura do feixe e tipo de 

transmissão da energia (fibras óticas). 

Hibst e Keller (1989) relataram que o uso do laser de Er:YAG causa 

vaporização de água e componentes orgânicos dos tecidos. Entretanto, a incidência 

de energia na estrutura dental durante a irradiação é suficiente para produzir apenas 

vaporização de água, segundo os autores. A energia é em grande parte consumida 

no processo de ablação e apenas uma pequena porção da energia restante é 

aquecida e sobra para estrutura dental. 

Burkes et al. (1992), avaliaram a influência da água na ablação a laser de 

Er:YAG de esmalte e dentina e na alteração da temperatura nestes substratos. Os 

autores encontraram que a irradiação do esmalte sem água foi ineficiente, 

produzindo uma superfície irregular sem cavidade preparadas devido a não remoção 

de estrutura dental. A dentina não foi irradiada com laser sem irrigação. Quando a 
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irradiação foi realizada com fino e constante jato de água, a ablação foi eficiente e 

apresentou margem da ablação com esmalte fraturado. Para a dentina, a ablação foi 

mais rápida e efetiva quando comparada com o esmalte. Estes achados comprovam 

que esmalte e dentina são removidos por expansão de vapor de água. A alteração 

da temperatura foi elevada para irradiação sem água. Quando da utilização de 

irradiação com jato de água nenhuma alteração significante ou danosa na 

temperatura do tecido pulpar foi notada. 

Esmalte dental pode ser fundido e ter sua morfologia modificada após a 

recristalização pela irradiação por laser segundo Myaki et al.(1998) . Para avaliar o 

efeito da aplicação de laser Nd:YAG no selamento de fóssulas e fissuras, os autores 

utilizaram os seguintes parâmetros: 2.0 watts, taxa de repetição de 20Hz e 124.3 

J/cm2 de densidade de energia. Vinte (20) dentes humanos premolares extraídos por 

razões ortodônticas foram utilizados. Os dentes foram submetidos a profilaxia e 

tiveram a superfície oclusal pintada de preto e então submetidos à irradiação por 

laser. Após avaliação sob microscopia eletrônica de varredura, em alguns casos as 

fissuras foram seladas por fundição e recristalização do esmalte. As áreas mais 

profundas das fissuras não sofreram significante alteração. O laser de Nd:YAG é 

mais absorvido por superfícies escuras e a tinta utilizada para pintar as fissuras não 

atingiram as áreas mais profundas. 

Técnicas preventivas não invasivas são procedimentos de eleição para 

reduzir o risco à cárie de acordo com Borsatto et al.(2001), sendo a aplicação de 

selantes de fóssulas e fissuras após condicionamento ácido amplamente utilizado e 

aceito como método eficaz de prevenção. Os autores avaliaram comparativamente a 

efetividade de diferentes tipos de condicionamento de esmalte em fóssulas e 

fissuras e posterior selamento na prevenção de microinfiltração marginal. Os grupos 
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utilizados foram: G1- aplicação de ácido fosfórico a 37%, seguido de lavagem; G2 – 

aplicação de laser Er:YAG com comprimento de onda de 2.94 µm, com densidade 

de energia de 120 mJ, freqüência de 4Hz por 30 sg sob irrigação; G3 – jateamento 

com óxido de alumino com partículas de 27.5 µm seguido de condicionamento com 

ácido fosfórico a 37%; G IV – tratamento com laser Er:YAG nos mesmos parâmetros 

do grupo II, seguido de aplicação de ácido fosfórico. Todos os espécimes receberam 

após o tratamento, cobertura com selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável e 

foram submetidos à termociclagem. Os espécimes foram imersos em solução de 

rodamina a 2% para avaliação posterior da microinfiltração através de microscopia 

ótica. Os resultados demonstraram que a utilização de jateamento ou laser seguido 

de aplicação de ácido fosfórico não resultou em diminuição da microinfiltrção 

marginal quando comparado com o grupo somente condicionado por ácido. Quando 

da aplicação de jateamento ou laser isoladamente, alto grau de infiltração marginal 

foi encontrado. 

Para investigar o efeito da irradiação do laser de Nd:YAG na 

desmineralização ácida de esmalte e dentina através de espectrofotometria, Hossain 

et al.(2001), utilizaram 20  molares não cariados divididos em dois grupos sendo um 

para tratamento do esmalte e outro para dentina. Após preparo de cavidades com 

alta rotação (em esmalte e em dentina) para os respectivos grupos, as cavidades 

foram pintadas de preto e então irradiadas com laser com comprimento de onda de 

1064 µm com feixe focado e parâmetros de 1, 2 e 3W por 5sg. Cavidades controle 

não foram irradiadas. Os espécimes foram colocados em solução desmineralizadora 

a 37º por 24 horas. Os resultados demonstraram que todos os parâmetros 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes para esmalte e dentina na 

média de cálcio para os grupos tratados com laser e controle. As superfícies 
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irradiadas tanto em esmalte como em dentina mostraram-se fundidas, com o 

surgimento de duas diferentes estruturas: smear layer fundida e degeneração 

térmica de esmalte e dentina. Estas alterações explicam o aumento da resistência 

das superfícies irradiadas à formação de cárie artificialmente induzida.  

Danos causados pelo aumento excessivo na temperatura provenientes da 

utilização de laser de alta potência podem ser evitados com a utilização de laser de 

pulsos ultracurtos segundo Lizarelli; Moriyama; Bagnato (2002). Os autores 

avaliaram a taxa de ablação e a micro morfologia de dentes decíduos irradiados com 

laser de picosegundo (Nd:YAG), utilizando esmalte e dentina para o experimento, 

variando tempo e potência do laser. As potências utilizadas foram 200, 300 e 350 

mW nos tempos de exposição de 5, 10, e 15 segundos. Os autores observaram que 

os aspectos micromorfológicos dos dentes irradiados demonstraram mais efeitos 

colaterais em esmalte que em dentina. Enquanto a taxa de profundidade de 

penetração em dentina parece aumentar com o progresso de tempo, para o esmalte 

o oposto aconteceu. O volume ablacionado é sempre maior em dentina que em 

esmalte. 

Com o intuito de utilizar o laser como um instrumento de remoção seletiva de 

resinas compostas, preservando estruturas dentais como esmalte e dentina, 

Lizarelli; Moriyama; Bagnato (2003) realizaram um trabalho de ablação em três tipos 

de resina composta (micropartículas, híbridas e compactável) com laser Er:YAG e 

compararam com esmalte e dentina de dentes decíduos e permanentes. Os autores 

encontraram que a área ablacionada é sempre maior em dentina do que em esmalte 

tanto para dentes decíduos como para dentes permanentes, sendo a causa disto 

devido ao conteúdo de água  maior em dentina o que facilita a ablação pela 

afinidade deste tipo de laser pela água. A taxa de ablação da dentina, tanto para 
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dentes decíduos ou permanentes, é igual ou superior à das três resinas analisadas. 

Os autores concluem que este tipo de remoção de resina pode ser utilizado para 

restaurações localizadas em esmalte tanto de dentes permanentes quanto de 

decíduos. 

Para avaliar a resistência adesiva ao cisalhamento de resinas compostas 

aderidas à porcelana, Li; Ren; Han (2000) utilizaram pré-tratamento da porcelana 

com laser de Nd:YAG em três diferentes parâmetros de energia comparando com 

tratamento por ácido hidrofluorídrico a 8%. Os autores encontraram valores sem 

diferença estatisticamente significante entre o condicionamento com ácido 

hidrofluorídrico e laser no parâmetro de 0.9W/15Hz. Concluíram que o laser de 

Nd:YAG pode substituir o método de condicionamento ácido no pré-tratamento de 

porcelanas fraturadas para reparo em resina composta. 

Hicks et al.(2004) avaliaram in vivo a eficiência do laser de argônio sozinho ou 

em combinação com fluoretos no aumento da resistência à cárie de esmaltes. Os 

autores encontraram que nas duas situações o laser de argônio é uma forma eficaz 

de aumentar a resistência à cárie em esmalte dental. 

Corrêa-Afonso (2006), avaliou in vitro a eficácia do laser de Er:YAG na 

remoção de restaurações de resina composta e a alteração térmica decorrente do 

processo de ablação. Os parâmetros utilizados foram: energia 250mj (96.26/Jcm2) 

nas freqüências de 2,4,6 e 10Hz. Todos os parâmetros utilizados foram eficientes na 

remoção (ablação) da resina composta, em que pese o fato que a menor freqüência 

causou menor alteração de temperatura, porém maior tempo despendido para o 

procedimento. O parâmetro, segundo o autor, mais indicado para utilização da 

remoção de resinas compostas, é o de freqüência de 6Hz devido à mínima alteração 

térmica, aliada a um tempo aceitável para remoção da estrutura. 
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Steiner-Oliveira et. al. (2006), avaliaram o efeito do laser de CO2 na 

morfologia e composição química do esmalte bem como na mudança da 

temperatura deste substrato durante a irradiação. Os autores encontraram que o uso 

deste laser nas fluências de 10.0 e 11.5 Jcm2 pode produzir mudanças na morfologia 

do esmalte aumentando assim a resistência à desmineralização sem o 

comprometimento da vitalidade pulpar devido a excesso de aumento de 

temperatura. 

Avanços nos sistemas adesivos levaram a altos índices de adesão á 

estruturas dentais como esmalte e dentina. Novas técnicas de condicionamento de 

superfície para metais, resinas indiretas e porcelanas devem ser propostas para que 

estes materiais tenham alto desempenho adesivo aos substratos dentais. O 

condicionamento das porcelanas tem sido realizado com relativo sucesso por 

jateamento, aplicação de ácido hidrofluorídrico e revestimento com sílica. Gökçe et 

al.(2007), avaliaram a resistência da cimentação adesiva de porcelanas 

condicionadas à laser e compararam com o condicionamento com ácido 

hidrofluorídrico. Os autores utilizaram 110 corpos de prova em cerâmica (Empress 2, 

Ivoclar, Schaan, Liechtenstein). As cerâmicas foram divididas em 5 grupos: G1 – 

sem tratamento (controle); G2- tratamento com ácido hidrofluorídrico a 9,5% por 30 

segundos; G3,G4 e G5 – tratamento com laser Er:YAG com potências de 300, 600 e 

900 mJ respectivamente, com taxa de repetições de 20Hz, refrigeração por água/ar 

e duração de pulso de 250 microssegundos. Após os respectivos condicionamentos, 

dois espécimes de cada grupo foram separados para análise da superfície em MEV. 

Todos os espécimes restantes foram silanizados e receberam aplicação de agente 

adesivo. Dez espécimes de cada grupo receberam cimento adesivo e foram unidos 

aos dez espécimes restantes, acondicionados em água deionizada a 37º por 24 
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horas para então serem submetidos ao teste de resistência adesiva ao 

cisalhamento. Os autores concluíram que o condicionamento ácido e a aplicação de 

laser com potência de 300 mJ aumentaram a resistência adesiva em relação ao 

grupo controle. Com o aumento da potência os valores de resistência adesiva 

diminuem, sendo estatisticamente semelhantes ao grupo controle. 

A resistência adesiva de cimentos resinosos à porcelanas feldspáticas com 

diferentes tipos de tratamento superficial foi avaliada por Shiu et al.(2007). Os 

autores realizaram os seguintes tratamentos: sem tratamento; condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico a 10% por 2 minutos; ácido fosfórico a 37% por 60 sg, 

condicionamento com fluorfosfato acidulado a 1,23% por 10 minutos; asperização 

com pontas diamantadas; jateamento com óxido de alumínio 50µm; jateamento 

seguido de condicionamento com ácido hidrofluorídrico; jateamento com partículas 

de sílica; irradiação com laser de Er:YAG com 500mJ de energia, freqüência de 4Hz 

sob refrigeração com água por 2 minutos em 480 pulsos e jateamento com óxido de 

alumínio seguido de laser. Após o tratamento cada superfície foi silanizada, recebeu 

aplicação de adesivo e corpos de prova em resina composta cimentados na 

superfície com cimento resinoso seguindo as instruções do fabricante. Os autores 

relataram que os grupos submetidos ao condicionamento com ácido hidrofluorídrico, 

jateados com óxido de alumínio e com partículas de sílica, apresentaram os maiores 

valores de resistência adesiva ao cisalhamento. A irradiação com laser de Er:YAG 

nos parâmetros utilizados apresentaram os valores mais baixos de resistência 

adesiva. 

Lizarelli et al.(2007) avaliaram a ablação seletiva de esmalte e dentina 

utilizando o laser de pulso de femtosegundo e demonstraram ser possível o controle 
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da mudança do índice de refração e sua aplicação na remoção preferencial de 

porções de tecidos duros dentais. 

Em função dos riscos do uso intra-oral de ácidos fluorídricos para o 

condicionamento de áreas de porcelana a serem reparadas, o estudo de sistemas 

que permitam o condicionamento das superfícies de porcelana com instrumentos 

mais seguros como os laser de alta potência em parâmetros pré-estabelecidos 

poderá contribuir para a prática de uma odontologia de qualidade e mais segura 

para os pacientes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Proposição 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

 Devido à escassa literatura envolvendo a interação do laser com porcelanas 

odontológicas, o objetivo do presente estudo foi: 

1. Analisar a interação de diferentes tipos de laser de alta potência com 

porcelana odontológica; 

2. Avaliar a resistência adesiva ao cisalhamento de reparos em 

porcelanas condicionadas a laser em comparação ao uso tradicional de 

ácido fluorídrico e ácido fosfórico. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Material e Métodos 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento da parte experimental foi dividido em duas etapas: 

 

1. Estabelecimento de protocolo de uso para o condicionamento de 

porcelanas odontológicas com diferentes tipos de lasers. 

2. Avaliação da resistência adesiva ao cisalhamento de reparos em 

porcelanas condicionadas a laser, com ácido fluorídrico e com ácido fosfórico. 

 

Foram utilizados 3 tipos de laser de uso clínico e 1 de uso laboratorial para 

avaliação da interação e estabelecimento de parâmetros que possam tratar a 

superfície da porcelana favorecendo o reparo adesivo. Grupos de porcelana com 

agente dopante (grafite) foram utilizados devido a alguns lasers terem comprimento 

de onda mais facilmente absorvido por superfícies de maior pigmentação. 

 

4.1. ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO DE USO PARA OS 

DIFERENTES TIPOS DE LASERS: 

 

4.1.1. Utilização dos lasers de aplicação clínica Er:YAG (com e sem 

refrigeração água/ar), Nd:YAG e CO2: 

 

Para realização desta etapa do experimento foram confeccionadas pastilhas 

de porcelana feldspática Ceramco 3 (Dentsply, Six Terri Lane, Burlington, NY, USA) 

na cor A2 – Dentina, sinterizadas de acordo com instruções do fabricante em forno 

próprio (Phoenix, Ceramco), no Departamento de Materiais Dentários e Prótese da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Para 
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irradiação das porcelanas com laser de alta potência, foram utilizados os lasers de 

Er:YAG (com e sem refrigeração água/ar), Nd:YAG e CO2 dos laboratórios do Grupo 

de Ótica do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo – São 

Carlos. Os lasers e suas descrições estão listados na Tabela 1. 

A análise micrográfica foi desenvolvida após MEV realizado no LCMD - 

Laboratório de Caracterização de Materiais e Dispositivos, do Instituto de Física de 

São Carlos da Universidade de São Paulo. 

 

Tabela 1. Lasers utilizados no experimento e regime de trabalho 
Laser Comprimento 

de onda 
regime fabricante 

Er:YAG 2.940nm Microsegundo Fotona Medical Lasers, Slovenia 

Nd:YAG 1.064nm Microsegundo Fotona Medical Lasers, Slovenia 

CO2 10.400nm CW / chaveado  

 

4.1.1.1. Confecção dos corpos-de-prova 
 

Para obtenção das pastilhas de porcelana foi confeccionada uma matriz de 

teflon (figura 1-a) com interior liso, formada por duas partes que se encaixam: uma 

superior e outra inferior na forma de embolo (13mm de diâmetro) com um espaçador 

(3mm de diâmetro) que facilita a remoção do material. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Matriz de teflon (a); Pastilha de porcelana sinterizada (b); espaçador (seta) 

 

a b
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Após serem compactadas, as pastilhas de porcelana foram levadas ao forno 

para sinterização, havendo uma diminuição do volume para 11mm de diâmetro por 

2mm de profundidade (fig.1 -b). As pastilhas de porcelana foram confeccionadas em 

número de 15 sendo 3 em porcelana pura ; 3 em porcelana dopada com 0,010g de 

agente absorvedor (grafite), 3 com 0,025g de grafite, 3 com 0,050g de grafite e 3 

com 0,1g de grafite. Foram formados 3 grupos (um para cada tipo de laser), 

contendo 5 pastilhas em diferentes formulações. Os corpos de prova foram polidos 

com lixas d’água de granulação de 180; 300; 400 e 600 (ordem decrescente de 

abrasividade), com refrigeração por água para aplainamento da superfície. As 

pastilhas foram então incluídas em resina acrílica dentro de anéis metálicos (fig. 2-

a). Os corpos de prova foram posicionados em mecanismo transladador (fig.2-b) que 

permite a movimentação do corpo de prova nos três diferentes eixos, posicionado 

perpendicularmente ao feixe do laser durante a irradiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b

Figura 2. Corpos de prova (a), transladador (b).

a b
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As irradiações foram realizadas seguindo esquema da fig 3 perfazendo um 

total de pelo menos 3 repetições (por linha) para cada parâmetro de cada laser . 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2. Lasers e parâmetros utilizados 

 

Os parâmetros dos lasers utilizados para irradiação estão descritos nas 

Tabelas 2,3 e 4. 

 

Tabela 2. Laser de Er:YAG. Tempo de irradiação de 10 sg. 
Grupo:Er:YAG Potência 

média 
Freqüência Distância focal Fluxo água 

GEr1 50W 10HZ Focalizado ~0,17ml/s 

GEr2 75W 10HZ Focalizado ~0,17ml/s 

GEr3 100W 10Hz Focalizado ~0,17ml/s 

GEr4 125W 10Hz Focalizado ~0,17ml/s 

 

Figura 3. Esquema de irradiação
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Tabela 3. Laser de Nd:YAG. Tempo de irradiação de 10 sg. 
Grupo Nd:YAG Potência 

média 
freqüência Distância focal 

GNd1 2W 10Hz Focalizado 

GNd 2 3W 10Hz Focalizado  

 

Tabela 4. Laser de CO2. Tempo de irradiação de 10 sg 
Grupo CO2 Potência média freqüência Pulso Dist. focal 

GCO1 2W  contínuo 10mm 

GCO2 10W  Contínuo 10mm 

GCO3 5W  Contínuo 10mm 

GCO4 Pico10W/média 4W 35Hz Chaveado 10mm 

GCO5 Pico10W/média 5W 70Hz Chaveado 10mm 

GCO6 10w  Contínuo Desf 12mm 

GCO7 Pico10W/média5W 70Hz chaveado Desf 12mm 

 

 

4.1.1.3. Análise em Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

Após a irradiação os corpos de prova foram preparados para serem 

submetidos a microscopia eletrônica de varredura para análise micromorfológica 

através de fotografias digitais dos aspectos das áreas irradiadas. Foram analisadas 

superfícies, bordas, definição de corte e região estrutural de ablação. 
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4.1.2. Utilização do laser de uso laboratorial Ti:Safira. 

 
Os lasers de uso clínico disponíveis não foram eficazes na promoção de uma 

superfície apta para adesão de resina composta quer por falta de interação com a 

porcelana ou pela danificação da estrutura. Foi, então, utilizado o laser de Ti:Safira 

(femtosegundo) ainda não disponível para uso clínico para a seqüência desta parte 

do experimento. 

 

Para esta etapa foram confeccionadas apenas pastilhas de porcelana pura 

(sem agente dopante) em número de 4, seguindo a mesma metodologia descrita 

anteriormente. O laser de Ti:Safira e suas descrições estão listados na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Laser utilizado no experimento e regime de trabalho 
Laser Comprimento 

de onda 
regime fabricante 

Ti:Safira 801nm Femtosegundo  Libra-S, Coherent, Palo Alto, CA, 

USA 

 

 

4.1.2.1. Confecção dos corpos-de-prova 

 

Os métodos utilizados para confecção dos corpos de prova e a metodologia 

para irradiação seguiram os mesmos padrões do experimento anterior.  

 

4.1.2.2. Lasers e parâmetros utilizados 

 

Os parâmetros para o laser de Ti:Safira estão indicados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Laser de Ti:Safira. Parâmetros. 
 

Grupo 

Femtosegundo 

Potência 

média 

Tempo Foco  

GF1 233mW 10sg Focado  

GF2 480mW 10sg Focado  

GF3 760mW 10sg Focado  

GF4 900mW 10sg Focado  

GF5 760mW 5sg Focado  

GF6 760mW 10sg Focado  

GF7 760mW 15sg Focado  

GF8 760mW 10sg Focado  

GF9 760mW 10sg Desf.-10mm  

GF10 760mW 10sg Desf -20m  

GF11 760mW 10sg Focado  

GF12 760mW 10sg Desf.+10mm  

GF13 760mW 10sg Desf.+20mm  

 

4.1.2.3. Análise em Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

Após a irradiação os corpos de prova foram preparados (fig.4) para serem 

submetidos a microscopia eletrônica de varredura para análise micromorfológica 

através de fotografias digitais dos aspectos das áreas irradiadas. Da mesma forma 

foram analisadas superfícies, bordas, definição de corte e região estrutural de 

ablação. 
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Figura 4. Corpos de prova irradiados e preparados para MEV 
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4.2. AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ADESIVA AO CISALHAMENTO DE 

REPAROS EM PORCELANAS CONDICIONADAS COM ÁCIDO FLUORÍDRICO E 

LASER. 

 

Neste estudo, foram utilizados dois condicionadores químicos de porcelana, 

um agente silano, um sistema adesivo, um compósito restaurador, uma porcelana 

odontológica e um laser de alta potência (Ti:Safira). As especificações, a 

composição e os fabricantes estão apresentados na Tabela 7 para os materiais e 

Tabela 5 (pg. 56) para o laser. 

 

Tabela 7. Materiais. 

especificações composição fabricante 
Ácido fosfórico Ácido fosfórico 37% 3M ESPE, St Paul, MN 
Ácido fluorídrico Ácido fluorídrico 10%  
Silano Rely X organosilano 3M ESPE, St Paul, MN 
Sistema adesivo 
Scotchbond Multi-uso 

Bis-GMA, HEMA 3M ESPE, St Paul, MN 

Compósito restaurador 
Z250 

BIS-GMA,BIS-EMA, 
UDMA 

3M ESPE, St Paul, MN 

Porcelana ceramco 3 porcelana feldspática Dentsply, Six Terri 
Lane, Burlington, NY, 
USA 

 

 

4.2.1. Confecção dos corpos-de-prova 

 

Para obtenção das pastilhas de porcelana foi confeccionada uma matriz de 

teflon como descrito anteriormente, entretanto nas dimensões: 5mm de diâmetro e 

3mm de espessura. Foram confeccionados 66 corpos de prova em porcelana. Seis 
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corpos de prova foram separados para análise em MEV com dois diferentes 

parâmetros de irradiação por varredura (900mW e 760mW); irradiação seguida de 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15s e condicionamento com ácido 

fluorídrico a 10% por 2 minutos e ácido fosfórico por 15sg. Os 60 corpos de prova 

restantes foram fixados em cera e envolvidos por anéis de pvc de 4 cm de diâmetro 

por 4 mm de profundidade onde foi vertida resina acrílica quimicamente ativada 

(JET, Clássico, São Paulo, S.P). Após o tempo necessário à polimerização os anéis 

com os corpos de prova embutidos (fig 5-a) foram levados a uma politriz (modelo, 

Panambra/Struers, A/S) para desgaste/polimento dos espécimes (fig 5-b) com lixas 

d’água de granulação de 180; 300; 400 e 600 (em ordem decrescente de 

abrasividade), com refrigeração por água para aplainamento da superfície. Os 

corpos de prova foram limpos em cuba de ultra-som com água destilada por 10 

minutos para remoção de possíveis partículas resultantes do processo de polimento. 

As superfícies de porcelana tiveram sua área de adesão delimitada com auxílio de 

fita isolante adesiva com orifício central circular de 3 mm de diâmetro realizado com 

perfurador multi-uso, para que fosse definida uma área de adesão padronizada e 

posicionamento correto da matriz para inserção dos compósitos. Antes do 

tratamento da superfície os corpos de prova ficaram imersos em água destilada por 

24 horas a 37ºC para rehidratação quando então foram secos com jato de ar livre de 

óleo por 15 segundos. 

Os espécimes foram divididos em 6 grupos de 10 elementos (n=10) com 

diferentes condicionamentos da porcelana (tabela 8) sendo: G1 – condicionamento 

com laser com potência 760mW; G2 – condicionamento com laser com potência de 

760mW e aplicação de ácido fosfórico a 37% por 15s; G3: condicionamento com 

laser com potência de 900mW ; G4 - condicionamento com laser com potência de 
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900mW e aplicação de ácido fosfórico a 37% por 15s; G5 – aplicação de ácido 

fosfórico 37% por 15s (grupo controle) e G6 – aplicação de ácido fluorídrico a 10% 

por dois. 

 

Tabela 8. Tipos de condicionamento. 
Grupos Tipo de condicionamento 

G1 Laser 760mW 

G2 Laser 760mW +ácido fosfórico 37% - 15sg 

G3 Laser 900mW 

G4 Laser 900mW + ácido fosfórico 37% - 15sg 

G5 Ácido fosfórico a 37% - 15sg 

G6 Ácido fluorídrico a 10% - 2 minutos 

 

Para a irradiação a laser foi utilizado um mecanismo com motor de passo 

para que o laser fosse aplicado em sistema de varredura (fig 5-c). 

Após o condicionamento da porcelana, foi aplicado agente silano para todos 

os corpos de prova, seguido da aplicação do sistema adesivo e polimerização por 

20sg. Os cilindros de resina acrílica/porcelana foram posicionados sucessivamente 

em um porta matriz e fixados com auxílio de dois parafusos laterais. Uma matriz 

bipartida de aço inoxidável cilíndrica (3 mm de diâmetro por 2 mm de altura) foi 

posicionada sobre a área delimitada pela fita adesiva com auxílio de sistema 

alinhador (fig 5-d). Este procedimento foi realizado para garantir a 

perpendicularidade entre o corpo de prova de resina composta e a superfície da 

porcelana. 

 Os corpos de prova de resina foram confeccionados com a inserção de 

camadas através do orifício da matriz (fig 5-d) e de maneira incremental (2 

incrementos), com fotopolimerização de 20 segundos por incremento (fig 5-e), 

utilizando aparelho fotopolimerizador (XL 3000, 3M Dental Products, St. Paul, MN, 
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55144, USA). Em seguida a matriz foi removida e o cilindro de resina com o corpo-

de-prova confeccionado removido do porta matriz e submetido à nova 

fotopolimerização por mais 20 segundos. 

 Depois de confeccionados, os conjuntos cilindro de resina/corpos-de-prova 

foram levados á máquina de termociclagem para simulação de situação clínica (fig 

5-f). 

 

4.2.2. Termociclagem 

 

 Os corpos-de-prova foram submetidos à termociclagem em máquina de 

simulação de ciclos térmicos (MSCT-3, São Carlos-Brasil) por 1000 ciclos de 30 

segundos em cada banho com temperatura entre 5ºC e 55ºC. 

 Após a termociclagem os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de 

cisalhamento. 

  

4.2.3. Ensaio de Resistência ao cisalhamento 

 

 Os ensaios de resistência ao cisalhamento foram realizados em Máquina 

Universal de Ensaios (DL 2000, EMIC, São José dos Pinhais, PR/Brasil), utilizando 

célula de carga de 50N e velocidade de 0,5 mm/minuto até o rompimento do corpo 

de prova (fig.5-g). 
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4.2.4. Análise em MEV 

 

 Após preparo superficial conforme as situações experimentais estabelecidas 

na Tabela 8, os seis corpos de prova separados foram submetidos à microscopia 

eletrônica de varredura para análise micromorfológica através de fotografias digitais 

dos aspectos das superfícies tratadas.  

 

 

Figura 5. Confecção de corpos de prova e ensaio. 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultados 
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5. RESULTADOS 

 
A apresentação dos resultados da etapa 1 foi baseada em metodologia 

adotada previamente por Lizarelli et al (1999) que divide o efeito da interação entre o 

laser e o material em três distintas zonas sendo: Z1- zona correspondente a área do 

material que foi removido pela ablação causada pelo laser; Z2- zona correspondente 

a área intermediária entre a parte removida (Z1) e a área não afetada e, Z3- área de 

material onde não houve alteração resultante da energia do laser. (fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 

 

A análise micrográfica através de MEV demonstrou que houve diferentes 

padrões morfológicos nas áreas irradiadas para os diferentes lasers e parâmetros 

empregados para cada tipo de laser e porcelana em diferentes quantidades de 

agente dopante. 

As fotomicrografias de maior relevância são demonstradas a seguir 

juntamente com as características de interação laser-potência-agente dopante. 

 

Z 1 

Z 2 

Z 3 

Figura 6
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Laser Er:YAG 

 

 Os espécimes de porcelana pura tratados com laser de Er:YAG sem refrigeração 

água/ar, não apresentaram características micromorfológicas de superfície ablacionada 

visíveis em MEV. Entretanto, todos os espécimes apresentaram trincas na linha de 

irradiação (fig.7a, setas) provavelmente devido a um grande aquecimento causado pelo 

efeito térmico característico deste tipo de laser. 

 Quando do uso de refrigeração em porcelana pura, houve ablação apenas 

para o parâmetro de 500mJ/10Hz – focado (fig.7b) que apresenta distintamente as 

Zonas 1,2 e 3 (fig b,c). 
 

 

 

 

 

 

Fig.7 :-trinca (a); 500mJ-10Hz-fluxo 0,17ml.s dist 13mm -aumento de 50x (b) e – aumento de 400x (c),  
 

 Não houve interação favorável entre o laser em diferentes parâmetros e a 

porcelana dopada em diferentes concentrações (fig 8), uma vez que o agente 

dopante não se incorporou totalmente à estrutura da porcelana. Zonas 1,2 e 3 não 

aparecem de forma distinta. 

 

 

 

 

 
Fig.8- Parâmetros: 500mJ-10Hz-fluxo 0,17ml.s dist foco-13mm. Porcelana dopada, aumento de 50x 
(a), porcelana dopada -aumento de 200 x(b) e porcelana dopada aumento de–500x (c)  

 

a b c

Z1

Z2
Z3

b c

 

a b c 
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Laser de Nd:YAG: 

 
Os espécimes de porcelana pura tratados com laser de Nd:YAG não 

apresentaram características micromorfológicas de superfície ablacionada visíveis em 

MEV (fig.9a). Todos os espécimes de porcelana dopada apresentaram algum tipo de 

interação para este tipo de laser nos diferentes parâmetros utilizados, sendo que quanto 

maior a quantidade de agente dopante, maior foi a interação do laser, em que pese o 

fato da incorporação apenas parcial do agente dopante pela porcelana (fig 9b,c). 

 

 

 

 

 
Fig.9 -Porcelana pura irradiada 3W -10Hz aumento de 200x (a); porcelana dopada irradiada -2w-
10Hz- aumento de 100x (b) e porcelana dopada irradiada 3W -10Hz aumento de 200x (c). 
 

 

Laser de CO2 

 

 Todos os espécimes de porcelana (dopados ou não) apresentaram alterações 

em sua micromorfologia para todos os parâmetros utilizados com este tipo de laser. 

Todas as superfícies irradiadas apresentaram trincas. As zonas Z1, Z2 e Z3 se 

apresentam bem definidas (fig 10 a,b,c; 11 a,b,c). 

 

 

 

 

 

Fig.10 porcelana pura aumento de 100x: com energia de 2W-contínuo-10s (a); 5W-contínuo-10s (b) e 
10W – contínuo – 10s (c). Trincas – setas verdes. 
 

a b c
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Z 1 

Z 3 

 

a b c 

a b c 
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Fig.11 porcelana pura aumento de 100x: 70Hz pico, 10W, média de 5W, 10s – chaveado(a); 10W, 
10s – contínuo desfocado(b); 70Hz pico, 10W, média de 5W – chaveado dsfocado(c). 
 

 

Laser de Ti:Safira 

  

A análise em MEV demonstrou diferenças evidentes nos aspectos 

micromorfológicos para as porcelanas condicionadas com o laser nos diferentes 

parâmetros utilizados (fig 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12- potência de 233mV, tempo 10s, aumento de 100x (a) e 500x (b); potência de 760mV, tempo 
10s, aumento de 100x (c) e 500x (d); potência de 900mV, tempo 10s, aumento de 100x (e) e 500x (f); 
potência de 760mV, tempo 15s, aumento de 100x (g) e 500x (h); potência de 760mV, tempo 10s, 
aumento de 100x (i) e 500x (j), desfocado, -20mm e potência de 760mV, tempo 10s, aumento de 
100x (k) e 500x (l), desfocado +20mm. 

 

a b c 

 

a b c d 

e f g h
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ETAPA 2 

 

 Nesta etapa, após a definição do laser a ser utilizado, foram realizadas 

irradiações com os parâmetros de 760 e 900 mW em sistema de varredura e 

analisados juntamente com condicionamento com ácido fluorídrico e ácido fosfórico 

em MEV para avaliação comparativa. Foram realizados os ensaios de cisalhamento 

com os resultados apresentados a seguir. 

 

Análise em MEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 13-porcelana condicionada com ácido hidrofluorídrico- aumento de 50x(a); porcelana não 
condicionada - aumento de 50x (setas); condicionamento com laser 760mW aumento de 50x (b); 
condicionamento com laser 900mW, aumento 50x (c); condicionamento com laser 760mW aumento 
200x (d); condicionamento com laser 760mW + condicionamento ácido fosfórico aumento 200x (e), 
condicionamento com laser 900mW aumento 200x; (f) e condicionamento com laser 900mW + ácido 
fosfórico aumento 200x (g), porcelana condicionada com ácido hidrofluorídrico aumento 500x (h); 
laser 760mW aumento 500x (i) e laser 900mW aumento 500x (j). 
  

 

a b c

d e f g 
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Resultados do ensaio de cisalhamento: 

 

 Os valores originais obtidos no ensaio de cisalhamento estão reunidos na 

Tabela 9. Em função da distribuição normal dos dados amostrais foi realizada 

análise de variância seguido do teste de Tuckey. 

 

Tabela 9. Dados originais. 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 
cp1 11,03 9,0 13,03 14,73 11,30 8,06 
cp2 13,66 14,8 18,30 14,40 11,52 12,76 
cp3 5,28 14,1 16,31 13,23 9,98 15,44 
cp4 15,3 9,6 10,94 14,30 9,95 9,76 
cp5 8,72 10,3 14,79 13,53 7,87 14,26 
cp6 12,56 14,8 16,35 11,33 10,36 12,74 
cp7 14,25 16,2 13,46 8,56 6,17 16,27 
cp8 9,71 9,6 13,23 15,36 7,81 11,30 
cp9 13,15 13,6 12,61 13,72 13,83 12,67 
cp10 8,87 11,2 11,15 15,26 10,29 14,16 
média 11,25 12,32 14,02 13,44 9,91 12,74 

dv 3,103 2,654 2,385 2,074 2,181 2,515 

       

G1 laser 760mW+silano 

G2 laser 760 mW+ác. Fosf. +silano 

G3 laser 900mW+silano 

G4 laser900mW+ác. Fosf. +silano 

G5 ácido fosf. 37% - 15sg + silano 

G6 ácido fluorídrico 10% - 2 minutos + silano 
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Análise Estatística 

 

 A análise de variância ANOVA – 1 fator de variação demonstrou haver 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos com nível de significância  

α = 5% (tabela 10). Foi realizado teste de Tukey para identificação dos grupos com 

diferenças estatisticamente significantes (tabela 11) 

 

Tabela 10 ANOVA 
Source of 

variance 

Sum of 

squares 

DF Mean 

square 

F P 

Between 

groups 

112,63 5 22,52 3,58 0,007195 

Within 

groups 

339,65 54 6,29   

total 452,29 59    

 

Tabela 11 Médias e desvio padrão 
Grupos Média e desvio padrão 

(MPa) 

Comparação estatística 

G1 11,25 ± 3,10 AB 

G2 12,32 ± 2,65 AB 

G3 14,02 ± 2,38 A 

G4 13,44 ± 2,07 A 

G5 9,91 ± 2,18 B 

G6 12,74 ± 2,67 AB 

Letras iguais demonstram não haver diferença entre os grupos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Discussão 
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6. DISCUSSÃO 

 

Reabilitações orais com próteses metalocerâmicas ou de cerâmica pura são 

tão atraentes para o paciente, quanto estressante para o profissional. O 

planejamento da reabilitação desde as moldagens iniciais, passando pelos preparos 

dos dentes suportes ou implantes, moldagens de trabalho e prova da infra-estrutura, 

até o ajuste da cor, da anatomia e cimentação final, são etapas que demandam 

tempo, custo elevado e riqueza de detalhes indispensáveis para o sucesso da 

reabilitação. O estresse do profissional ocorre por conta de possibilidade de, após 

tanto empenho, ocorrer fratura do material restaurador, comprometendo o aspecto 

funcional e, principalmente, estético da restauração. 

Não há dúvida que a melhor opção é a remoção da restauração fraturada e 

substituição por novo trabalho. No entanto, sobretudo frente a trabalhos extensos, os 

custos e os riscos envolvidos tornam esta opção muito mais teórica do que prática. 

Frente a esta situação, não rara nas atividades da clinica diária, a opção do 

profissional é o reparo intra-oral da porção fraturada com resinas compostas, sendo 

o uso de ácido hidrofluorídrico prática comum para o condicionamento da porcelana. 

Devido à natureza altamente corrosiva deste ácido, no entanto, a busca por 

alternativas para o condicionamento da porcelana pode contribuir para um 

procedimento reparador mais seguro para o paciente. 

O uso de laser em odontologia tem sido investigado desde 1964 (STERN e 

SOGNNAES). Desde então inúmeras pesquisas demonstram o sucesso da 

utilização de laser de alta potência como Nd:YAG (HOSSAIN et al.2001) e Argônio 
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(HICKS et al.2004) para inibir a formação de cárie em áreas suscetíveis como 

fóssulas e fissuras; na remoção seletiva de esmalte, dentina e resina composta com 

Er:YAG (LIZARELLI; MORIYAMA; BAGNATO, 2003) e uso de laser de CO2 no 

aumento da resistência à desmineralização ácida do esmalte (STEINER-OLIVEIRA 

et. al. 2006) além do uso em cirurgias orais, redução de hipersensibilidade dentinária 

entre outros. 

Entretanto, poucos estudos na literatura avaliaram o efeito destes tipos de 

lasers no condicionamento de porcelanas odontológicas. O condicionamento da 

porcelana com irradiação por laser, criando uma superfície favorável à adesão de 

compósitos resinosos para reparo intra-oral ou para cimentação adesiva, bem como 

a possibilidade de criar uma interface mais resistente à propagação de trincas, são 

efeitos desejáveis neste tipo de procedimento. 

Neste estudo, avaliamos a interação dos lasers de Nd:YAg e Er:YAG no 

regime de microsegundos e CO2 chaveado ou contínuo, disponíveis para uso em 

consultório odontológico e o laser Ti:Safira no regime de femtosegundo, ainda não 

disponível para uso em consultórios, com porcelanas odontológicas no intuito de 

promover uma superfície apta à adesão. 

O uso de agente dopante incorporado à porcelana foi avaliado em caráter 

investigativo na tentativa de favorecer a ablação com irradiação laser, baseado em 

estudos que comprovam que pelo menos o laser de Nd:YAG tem grande afinidade 

por superfícies pigmentadas.  

Hossain et al.(2001) utilizaram com sucesso a pintura na cor preta de esmalte 

e dentina para aumentar a taxa de ablação com laser de Nd:YAG. A utilização do 

agente dopante com o intuito de promover ablação e até mesmo remover com maior 
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facilidade a porcelana não foi satisfatória, uma vez que o agente dopante não foi 

incorporado à matriz de porcelana. 

Para o condicionamento de porcelana sem agente dopante com o laser de 

Er:YAG com e sem refrigeração, não foram encontradas alterações consistentes que 

pudessem favorecer a adesão, o que corrobora os achados de Shiu et al.(2007), que 

encontraram valores adesivos em porcelanas condicionadas com este tipo de laser 

nos parâmetros 500mJ de energia e 4Hz de freqüência, inferiores aos valores 

encontrados com o condicionamento com ácido fluorídrico ou jateamento com 

partículas de óxido de alumínio e jateamento com partículas de sílica. Em nosso 

estudo os espécimes irradiados apresentaram trincas em todos os parâmetros 

avaliados e, apenas para a energia de 500mJ/10Hz com refrigeração ar/água, 

apresentou zona de ablação bem definida (Z1) e limite entre as zonas Z2 e Z3 

indefinidas (Fig. 7a,b,c -pg 66). A utilização da água como auxiliar na ablação foi 

comprovada por Burkes et al. (1992) quando comprovou que a ablação de esmalte 

dental foi mais eficiente com a utilização de fino jato de água, afirmando que o 

material foi removido por expansão de vapor de água, o que explica a ablação 

encontrada na porcelana quando do uso deste recurso. 

Para o laser de Nd:YAG, o condicionamento da porcelana pura não foi 

satisfatório uma vez que nenhuma alteração foi encontrada em MEV (fig. 9a – pg 

67). Li; Ren; Han (2000), afirmaram em seus estudos que o laser de Nd:YAG foi 

eficiente em promover adesão entre a porcelana e resina composta encontrando 

valores sem diferença estatisticamente significante entre o condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico e laser no parâmetro de 0.9W/15Hz. Na análise em MEV os 

autores afirmaram ter encontrado na superfície irradiada, rugosidade e crateras com 

bordas em forma de lava. Provavelmente a freqüência utilizada para condicionar a 
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porcelana produziu resultados diferentes quando comparados com os encontrados 

em nossos estudos. O laser por nós utilizados atingia no máximo 10Hz de 

freqüência. 

Nenhum estudo envolvendo a utilização do laser de CO2 para ablação de 

porcelana odontológica foi encontrado em nossas investigações. Este laser produziu 

alterações expressivas na porcelana sem agente dopante em todos os parâmetros 

investigados. As áreas ablacionadas exibiram limites nítidos entres as zonas Z1, Z2 

e Z3 (Fig. 10a,b,c – pg 67 e Fig. 11a,b,c – pg 68). Todos os parâmetros utilizados 

apresentaram em comum trincas quando avaliados em MEV. As zonas 

intermediárias Z2 apresentaram áreas nítidas de fusão e ressolidificação.  

Uma vez que os lasers de uso clínico não apresentaram alterações que 

evidenciassem sucesso para uma superfície de porcelana apta ao processo adesivo 

quer por falta de interação com a porcelana ou por presença de profundas 

alterações como trincas devido a um efeito fototérmico, foi utilizado um laser de 

Ti:Safira ainda não disponível para uso clínico. 

Todos os parâmetros utilizados com este tipo de laser demonstraram uma 

alteração favorável na superfície da porcelana com áreas de ablação e ausência de 

efeitos negativos como trincas devido a alteração fototérmica pronunciada. As zonas 

1, 2 e 3 se apresentaram bem definidas com áreas de ablação, fusão e 

ressolidificação bem delimitadas. 

Após a definição do uso do laser de Ti: Safira como o laser a ser utilizado 

para o condicionamento da porcelana e realização dos testes de resistência adesiva 

ao cisalhamento, espécimes de porcelana foram confeccionados para avaliação dos 

parâmetros a serem adotados para o condicionamento pelo sistema de varredura. A 

irradiação pelo sistema de varredura foi realizada em dispositivo desenvolvido nos 
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laboratórios do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos–USP. Este 

dispositivo consiste de uma base acoplada a um motor de passo onde é fixado o 

corpo de prova. O motor permite que o corpo de prova seja movimentado a uma 

velocidade constante e pré-determinada no sentido horizontal (vai e vem) e, a cada 

final de percurso faça um movimento no sentido vertical (também pré-determinado 

por programa de computador), permitindo assim uma varredura padronizada do 

corpo de prova. 

Após análise em microscópio ótico das varreduras realizadas nos diferentes 

parâmetros anteriormente descritos, foi possível notar que os parâmetros de 233mW 

e 480mW não ofereceram alteração suficiente para que fossem indicados para esta 

fase do experimento. Os parâmetros 760mW e 900mW proporcionaram mudança 

significante na área irradiada e foram os escolhidos. A análise dos corpos de prova 

nestes parâmetros, demonstrou principalmente para o parâmetro de 760mW uma 

fina camada parecida com “smear layer” de dentina (após condicionamento ácido) 

que levou a inclusão de grupos com condicionamento com ácido fosfórico a 37% 

para a remoção desta camada e avaliação da sua influência no processo de adesão. 

Os corpos de prova analisados sob MEV, apresentaram o que podemos denominar 

de “vales” (Fig.14 a,b seta v) e “picos” (Fig.14 a,b  seta p), correspondentes ás áreas 

de varredura (onde o spot do laser atingiu o material e entre varreduras 

respectivamente. Para os parâmetros de 760mW, as áreas de picos ficaram bem 

mais definidas que para os parâmetros de 900mW, evidenciando assim que estas 

áreas não sofreram condicionamento efetivo (Fig.13 d,f respectivamente –pg 69). 

 

 

 v 

p 



Discussão 78

 

 

 

 

 

Figura 14-a e b. Vales, seta a e Picos seta b. Figura b gentilmente cedida por Mardoqueu -  IFSC-
USP. 

 

 

O tratamento superficial de porcelanas com ácido fluorídrico, asperização com 

pontas diamantadas, jateamento com óxido de alumínio e jateamento com partículas 

de sílica, visando a criação de uma superfície que favoreça a adesão de resinas 

compostas ou a utilização de cimentação adesiva vem sendo utilizado com grande 

freqüência. O uso intra-oral de ácido fluorídrico pode ser nocivo aos tecidos orais 

(FAN, 1991), entretanto, muitos trabalhos comprovam sua eficácia em promover 

uma superfície altamente favorável à adesão seguido de aplicação de agente silano 

(LLOBELL et al., 1992; SORENSEN et al.1991; SHAHVERDI et al. 1998; KUSSANO 

et al. 2003; FILHO et al. 2004; DOS SANTOS et al. 2006). 

Para os ensaios de resistência adesiva ao cisalhamento realizados neste 

estudo, os resultados demonstraram claramente que a utilização do laser de Ti: 

Safira em regime de femtosegundo foi efetivo em promover na porcelana uma 

superfície apta para o reparo com resina composta em ambos parâmetros utilizados. 

A utilização do ácido fosfórico após a irradiação a laser da porcelana não resultou 

em valores de adesão expressivos para justificar seu uso. O uso de laser com maior 

energia resultou em resistência adesiva significantemente maior (G3 – 14,02 ± 2,38 

MPa; G4 - 13,44 ± 2,07 MPa) que o grupo controle (G5 – 9,91 ± 2,18) e semelhante 

ao condicionamento com ácido hidrofluorídrico (G6 - 12,74 ± 2,67) em que pese que 

 

a 
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as médias com os grupos condicionados com o laser tenham sido sensivelmente 

maiores que para o ácido. 

Todos os corpos de prova com os diferentes tipos de condicionamento 

apresentaram fraturas coesivas na porcelana, demonstrando que a resistência 

adesiva superou o limite de resistência da porcelana. 

O condicionamento ácido da porcelana e o uso de cimento resinoso pode 

limitar a propagação de trincas existentes na matriz vítrea (BOTTINO et al. 2001 

GROTEN E PROBSTER 1997). Em nosso estudo, o condicionamento com ácido 

hidrofluorídrico e com laser resultaram em maior resistência ao cisalhamento quando 

comparado com o grupo controle. Este fato pode ser explicado devido a um 

condicionamento mais profundo da porcelana para estes grupos, permitindo a 

penetração do sistema adesivo mais intenso na porcelana e, provavelmente, 

limitando a propagação de trincas na porcelana. 

 

Relevância clínica: 

 

O uso do laser de Ti:Safira se mostrou altamente eficaz em promover uma 

forte adesão entre resina e porcelana condicionada. Este tipo de procedimento reduz 

riscos causados devido a alta toxicidade do ácido fluorídrico. Por outro lado, estudos 

tem sido direcionados para a tentativa de condicionamento de porcelanas 

densamente infiltradas por vidro (alumina e zircônia) e porcelanas prensadas 

(alumina e zircônia). O condicionamento com ácido fluorídrico e jateamento com 

óxido de alumino destas porcelanas é ineficiente (BORGES et al. 2003; KIM et al. 

2005). Os resultados alcançados neste estudo trazem novas perspectivas com o uso 

do laser de femtosegundo para o condicionamento de sistemas cerâmicos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Conclusões 
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7. CONCLUSÕES 

 

1) Os lasers de alta potência disponíveis para uso em consultório 

odontológico, nos parâmetros avaliados neste estudo, não foram 

eficientes em promover na porcelana uma superfície apta para adesão, 

quer seja pela não ablação do material ou pela promoção de trincas 

devido ao efeito fototérmico. O laser de femtosegundo, ainda não 

disponível para uso clínico foi eficiente em todos os parâmetros 

utilizados em promover uma superfície favorável para adesão nos 

estudos preliminares. 

2) O uso do laser de femtosegundo promoveu uma resistência adesiva ao 

cisalhamento dos reparos em porcelana igual ao uso do ácido 

fluorídrico e significativamente superior ao uso do ácido fosfórico. 
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