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RESUMO

Carvalho BG. Efeito de diferentes tratamentos de superfície na resistência adesiva e
características superficiais da zircônia [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 2021.

A zircônia constitui uma cerâmica de ampla utilização na Odontologia moderna devido a suas
características de biocompatibilidade, alta resistência flexural, tenacidade à fratura e boa
estética. Porém, a dificuldade de condicionamento, devido ao seu alto conteúdo cristalino,
configura desvantagem. Diversos protocolos e materiais foram testados em busca de adesão
confiável. O objetivo desse estudo foi avaliar e comparar os efeitos do tratamento de
superfície da zircônia estabilizada por ítrio na fase tetragonal (Y-TZP) com ácido fluorídrico a
9% sob elevada temperatura nas características superficiais da mesma e na resistência à
adesão após uso de cimento resinoso, comparados aos tratamentos com jateamento de óxido
de alumínio e silicatização. Para isso, foram confeccionados 40 corpos de prova quadrados de
zircônia Y-TZP, os quais foram divididos em quatro grupos: ZECS, que recebeu um
condicionamento com ácido fluorídrico 9% sob temperatura elevada; ROC, em que foi
realizado o processo de silicatização; OxAl, que foi jateado com partículas de óxido de
alumínio 110 μm e CONT, no qual nenhum tratamento foi realizado. Após a sinterização
desses corpos de prova, foram realizadas leituras no microscópio confocal de varredura a laser
para verificação da rugosidade e topografia de superfície iniciais e também foi determinada a
microdureza Vickers inicial. Então esses corpos de prova foram submetidos ao tratamento de
superfície determinado para cada grupo e novas leituras de microdureza, rugosidade e
topografia de superfície foram realizadas. A partir dessa fase, foram cimentados dois cilindros
de zircônia sobre cada corpo de prova e, através de um teste de cisalhamento em máquina
Universal de Ensaios, foi determinada a resistência adesiva do conjunto
zircônia/cimento/zircônia. Por fim, com auxílio de lupa estereoscópica, os índices de
remanescente adesivos foram determinados. Apenas o condicionamento ácido provocou
redução significativa na rugosidade superficial. Os demais grupos não alteraram
significativamente a rugosidade. A análise da topografia superficial corrobora esse resultado.
A superfície após o ataque ácido apresentou aspecto dissolvido, enquanto, nos grupos
silicatização e jateamento, foram observadas áreas de deformação plástica mais ampla. Os
tratamentos de superfície não afetaram a microdureza da zircônia. A resistência adesiva foi
significativamente maior nos grupos com tratamento de superfície (grupo ZECS, ROC,
OxAl), sem diferença significativa. Houve associação significativa entre o Índice de
Remanescente Adesivo (IRA) e o tratamento de superfície. No grupo ZECS, houve
predomínio do IRA=0 e IRA=1; no grupo ROC, a maior frequência foi de IRA= 2 e 3; no
grupo OxAl, o índice 2 prevaleceu; por fim, no grupo CONT, a maior ocorrência foram dos
índices 1 e 2. O estudo sugere que o tratamento com ácido fluorídrico 9% sob elevada
temperatura apresenta resultados promissores, com valores de resistência adesiva similares à
silicatização e jateamento, considerados pela literatura como padrão-ouro. Porém, suas taxas
de sucesso em longo prazo e aplicações clínicas devem ser avaliadas futuramente.

Palavras-chave: Cerâmica; Porcelana Dentária; Cimentos de Resina; Cimentação;
Restauração dentária permanente.
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ABSTRACT

Carvalho BG. Effects of different surface treatments on bond strength and surface
characteristics of zirconia ceramics [master’s dissertation]. Ribeirão Preto: University of
Sao Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto; 2021.

Zirconia ceramics are widely used in dentistry due to its excellence in esthetics,
biocompatibility, and mechanical properties. However, the densely packed structure of
zirconia crystals makes it difficult to ensure an efficient and durable chemical and mechanical
bond to cementation systems. In order to enhance the bond strength, several methods and
materials have been tested. The aim of this in vitro study was to assess the effects of a
hydrofluoridric acid etching at an elevated temperature on yttria-stabilized tetragonal zirconia
polycrystal (Y-TZP) ceramics in terms of bond strength and surface characteristcs and
compare these results according to different surface treatment: tribochemical silica coating
and alumina-particle air abrasion. Forty zirconia specimens were prepared and divided into
four groups: 10 samples were hot-etched with 9% hidrofluoridric acid (group ZECS), 10
samples were treated with tribochemical silica coating (group ROC), 10 samples were air-
borne particle abraded with aluminum dioxide particles (group OxAl), 10 samples were not
conditioned as control (group CONT). The surface roughness and surface Vickers hardness
analyses were performed before and after the respective surface treatments. Zirconia ceramic
cylinders were bonded to the flat zirconia ceramic surfaces and then submitted to shear bond
strength tests. Subsequently, the adhesive remnant index (ARI) was measured. Data were
submitted to statistical analysis. After the hot-etching, there zirconia showed a lower surface
roughness, whereas the tribochemical silica coating and alumina-particle air abrasion didn’t
change the surface roughness significantly. Topography chances of the Y-TZP surface were
noted on all groups. The etched zircon showed smooth surfaces, while tribochemical silica
coating and alumina-particle air abrasion created broader plastically deformed areas. The
Vickers hardness was similar among the four groups before and after the surface treatment.
The SBS were higher on the groups that received a surface treatment. No significant
difference was reported between these groups. A correlation was found between ARI scores
and the surface treatment. The group ZECS exhibited a higher frequency of ARI= 0 and
ARI=1; group ROC had a prevalence of ARI=2 and ARI=3; group OxAl presented a higher
frequency of ARI=2, whereas ARI= 1 and ARI=2 was detected in CONT group. Hot acid pre-
treatment had shear bond strength similar to tribochemical silica coating and alumina-particle
air abrasion, so it could be an alternative surface treatment. However, its long term success
rate and clinical application should be further evaluated.

Keywords: Ceramics; Dental Porcelain; Resin cements; Cementation; Dental restoration,
permanent.
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1. INTRODUÇÃO

As cerâmicas odontológicas são materiais de grande interesse na Odontologia

moderna haja vista que há a busca crescente por restaurações indiretas com melhores

características estéticas (Stawarczyk et al., 2017). Apresentam maior mimetismo com os

dentes naturais, pois ambos possuem propriedades óticas semelhantes (Piconi e Maccauro,

1999). Outra grande vantagem é a biocompatibilidade (Miyazaki et al., 2013).

De acordo com a Associação Dental Americana (ADA, do inglês American Dental

Association), as cerâmicas podem ser definidas como materiais que podem ser prensados,

sinterizados, polidos ou fresados, e que contêm, predominantemente, componentes

inorgânicos refratários na sua composição (CDT, 2012).

Para corresponder à alta demanda de pacientes e profissionais por essas restaurações

de elevada estética, biocompatibilidade e longevidade, diversos sistemas cerâmicos foram

desenvolvidos (Denry e Holloway, 2010).

Diante da gama de produtos disponíveis, variadas classificações de cerâmicas foram

propostas ao longo do tempo (Helvey, 2014; Guess et al., 2011), as quais são úteis para a

comunicação entre Cirugiões-Dentistas (CD) e Técnicos em Prótese Dentária (TPD) e,

também, para fins educacionais. O uso dessas categorizações permite maior facilidade na

escolha dos materiais de acordo com suas características, como resistência in vitro, grau de

translucidez, técnica de confecção e preferência do TPD (Gracis et al., 2015).

Gracis et al. (2015) propuseram a classificação de acordo com a composição dos

materiais cerâmicos, os quais foram divididos em três famílias: cerâmicas vítreas,

policristalinas e com matriz resinosa. As vítreas subdividiram-se ainda em feldspáticas,

sintéticas e infiltradas por vidro. As policristalinas incluíram a zircônia estabilizada, alumina,

zircônia reforçada por alumina e alumina reforçada por zircônia. Finalmente, as de matriz

resinosa dividiram-se em diversos subgrupos de acordo com a sua composição, como a resina

nanocerâmica, cerâmica híbrida reforçada por rede polimérica e matriz resinosa reforçada por

partículas de zircônia e sílica.

As cerâmicas vítreas constituem materiais cerâmicos inorgânicos não-metálicos que

possuem matriz vítrea, representada principalmente por componentes como sílica e feldspato.

E são divididas em subcategorias de acordo com a presença ou não de cristais que reforçam a

sua estrutura e contribuem para maior resistência, como o dissilicato de lítio e leucita

(Giordano e McLaren, 2010).
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Por sua vez, as cerâmicas policristalinas não possuem conteúdo vítreo, sendo

formadas por uma rede cristalina com átomos dispostos de forma regular (Kelly, 2008). A

zircônia constitui um dos principais representantes desse grupo. Apresenta como vantagem

alta biocompatibilidade e ótimas propriedades mecânicas, como alta residência flexural

(Papanagiotou et al., 2006) e tenacidade à fratura (Piwowarczyk et al., 2005). Por esse

motivo, pode ser indicada para regiões que demandam maior resistência às forças

mastigatórias, como em casos de prótese parciais fixas (Sailer et al, 2017) e próteses sobre

implantes (Kyaw et al., 2019).

Essas características mecânicas satisfatórias são explicadas pelo mecanismo de

tenacificação associado à transformação de fase cristalina (em inglês, chamado de

transformation toughening). A zircônia pura é encontrada em três fases alotrópicas:

monoclínica, a qual é estável em temperaturas de até 1170 °C, a partir da qual ela passa para a

fase tetragonal e, por fim, há a fase cúbica que ocorre quando as temperaturas ultrapassam

2370 °C. A transformação da fase tetragonal para monoclínica é acompanhada de aumento de

volume em cerca de 4%, o que pode impedir a propagação de fraturas. Por esse motivo, o

ideal é que as fases tetragonal ou cúbica sejam estabilizadas à temperatura ambiente, o que é

feito através da adição de óxidos, como os de ítrio, magnésio, cálcio ou cério (Chevalier et al.,

2009).

De acordo com sua microestrutura, a zircônia pode ser dividida em diversas

gerações. O objetivo principal das alterações propostas na sua constituição, ao longo do

tempo, é o surgimento de um material com maior translucidez e, consequentemente, melhores

características estéticas, porém com manutenção das propriedades mecânicas. A primeira

geração compreende policristais de zircônia parcialmente estabilizados na fase tetragonal pelo

acréscimo de ítrio (Y-TZP, do inglês yttrium-tetragonal zirconia polycrystals). Ela apresenta

cerca de 3 mol% de ítrio. Possui as melhores propriedades mecânicas, com resistência

flexural de mais de 1000 MPa, o que permite sua indicação para restaurações múltiplas ou de

pequena espessura, mas, como desvantagem, destaca-se a sua opacidade, que contraindica seu

uso para restaurações monolíticas, sendo usada como infraestrutura (Stawarczyk et al., 2017).

Porém, essa modalidade de restaurações estratificadas está associada a maiores taxas de falha

clínica em longo prazo devido a lascamento e delaminação da cerâmica de cobertura (Zhang e

Lawn, 2018). Por sua vez, na segunda geração foi proposta uma alteração no tamanho e

número de grãos de alumina, o que resultou em maior nível de transmissão de luz com

manutenção de alta resistência flexural (Stawarczyk et al., 2016). Porém, como a estética

ainda não é satisfatória, é indicada também para infraestrutura de próteses parciais fixas (Güth
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et al., 2019). Por esse motivo, uma terceira geração foi criada através do aumento do conteúdo

de óxido de ítrio para quantidades maiores que 5 mol%. Dessa forma, ocorre maior

estabilização da zircônia na fase cúbica, o que contribui para a melhor translucidez do

material. Porém, a maior quantidade dessa fase tem impacto negativo nas propriedades

mecânicas. Assim, sua indicação compreende coroas monolíticas nas regiões anterior e

posterior e próteses parciais fixas de até 3 elementos (Nassary et al., 2018). Essa categoria

inclui tanto a zircônia parcialmente estabilizada na fase cúbica (Y-PSZ, do inglês partially

stabilized zirconia) quanto a zircônia completamente estabilizada na fase cúbica (Y-FSZ, do

inglês fully stabilized zirconia), cuja diferenciação está baseada na concentração de ítrio,

sendo de 4-6 mol% para a primeira e 8 mol% para a segunda (Kontonasaki, Giasimakopoulos,

Rigos, 2020).

Portanto, a melhora na translucidez dos novos materiais de zircônia é atingida

através de modificações microestruturais, como aumento no conteúdo de alumina e na

densidade, diminuição no tamanho do grão, adição da fase cúbica, diminuição na quantidade

de impurezas e nos defeitos estruturais (Silva et al., 2017).

Há de se destacar ainda que, além do conhecimento das características intrínsecas

das cerâmicas, é fundamental o entendimento das diversas etapas, relacionadas à confecção

das restaurações indiretas, para que haja sucesso em longo prazo. A realização de um

protocolo de cimentação padronizado e seguro é necessária para garantir adequado tratamento

protético, especialmente quando os preparos não são retentivos. Inclusive, o desenvolvimento

de novos materiais e as melhorias nos procedimentos adesivos estão intimamente

relacionados ao fato das restaurações cerâmicas possuírem melhor resistência à fadiga, de

modo a preencherem os requisitos funcionais e estéticos que a cavidade oral exige (Rekow et

al., 2011).

De maneira geral, o objetivo da cimentação é promover adequado suporte das

restaurações cerâmicas, melhorar retenção, reduzir microinfiltração e aumentar a resistência à

fratura das próteses e dos dentes pilares (Burke et al., 2002). Os procedimentos clínicos e

tratamento de superfície empregados variam de acordo com a composição das cerâmicas

(Blatz, Sadan, Kern, 2003).

Nesse contexto, nos casos de cerâmicas vítreas, o protocolo de cimentação já é bem

estabelecido e reconhecido pela literatura (Guarda et al., 2013; Aboushelib e Sleem, 2014).

Uma etapa inicial de condicionamento com ácido hidrofluorídrico é capaz de dissolver

seletivamente a matriz vítrea e produzir porosidades superficiais, as quais, por sua vez,

aumentam a energia de superfície (Sundfeld et al., 2018). Posteriormente, é recomendada a
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aplicação do agente de união silano, que promove a união entre a porção inorgânica da

cerâmica através de ligações covalentes do tipo siloxano com a sílica e, além disso, sua

porção funcional orgânica polimeriza com a matriz orgânica do cimento resinoso

(Mantinlinna, Lassila, Vallittu, 2007). Adicionalmente, também aumenta a energia de

superfície do substrato e melhora a molhabilidade (Quass, Yang e Kern, 2007).

Contudo, para as cerâmicas policristalinas ainda não há um protocolo único que

possibilite a obtenção de resultados confiáveis e universais devido à sua alta dureza e

conteúdo cristalino (Amaral et al., 2008; Ernst et al., 2009). Por isso, ao longo dos anos,

diversas técnicas de cimentação têm sido estudadas. No caso dessas cerâmicas, cimentos

tradicionais ou resinosos podem ser empregados. Os cimentos tradicionais devem ser

indicados apenas para casos em que haja suficiente retenção mecânica e, mesmo assim, há

relatos na literatura de perda de retenção em longo prazo de próteses parciais fixas cimentadas

com esses agentes (Rinke et al., 2013). Por essa razão, o uso de cimentos resinosos é mais

indicado, o que traz diversas vantagens, como melhora nas propriedades óticas e mecânicas,

alta resistência à abrasão e solubilidade reduzida (Stawarczyk et al., 2017). Particularmente

em restaurações com retenção mecânica reduzida, a cimentação resinosa confiável é

essencial, como em próteses parciais com cantiléver, com uma inlay como retentor e,

também, com coroas curtas (Sasse, Eschbach e Kern, 2012; Ohlmann et al., 2008). Diferentes

tratamentos de superfície de zircônia, aplicação de primers ou adesivos e vários tipos de

cimentos resinosos foram testados, constituindo um campo de pesquisa de grande interesse

(Tzanakakis, Tzoutzas e Koidis, 2016; Khan et al., 2017).

O propósito do tratamento de superfície é realizar modificações na região superficial

da zircônia com intuito de aumentar a energia de superfície, o que permite melhor interação

com o cimento e, consequentemente, aumento na força de adesão. Diversos métodos foram

descritos ao longo dos anos, divididos em dois grandes grupos iniciais: micromecânicos e

químicos (Kern, Barloi e Yang, 2009; Özcan, Nijhuis, Valandro, 2008; Takeuchi et al., 2010).

Os micromecânicos incluem procedimentos que provocam alterações físicas na cerâmica, as

quais podem ser causadas por tratamentos mecânicos, tratamentos químicos e uso do laser.

Por sua vez, os tratamentos químicos são aqueles que resultam em algum tipo de interação

molecular com a zircônia e são representados por agentes de união, como primers para

zircônia, para metal e silanos, e, também, por técnicas de revestimento com sílica (Tzanakakis

et al., 2016; Russo et al., 2019). A associação entre tratamentos mecânicos e químicos é o

mais indicado pois, comprovadamente, resulta em maior durabilidade de adesão dos cimentos

resinosos às zircônias (Inokashi et al., 2014).
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Entre os tratamentos mecânicos destacam-se: o jateamento com partículas de óxido

de alumínio, a silicatização, asperização superficial com disco diamantado, infiltração seletiva

por vidro.

O jateamento com partículas de óxido de alumínio é um método que aumenta a

rugosidade superficial da zircônia e, consequentemente, a interligação mecânica e a área total

de contato. Além disso, aumenta a energia de superfície e reduz os contaminantes orgânicos,

portanto, melhora o molhamento da superfície (Yang, Barloi, Kern, 2010; Valverde et al.,

2013). Os parâmetros variáveis nessa técnica são o tamanho do grão de alumina (25 a 250

µm), pressão de propulsão (0,05 a 0,45 MPa), distância entre o aparelho e o espécime (5 a 20

mm) e tempo de jateamento (5 a 30 s) (Akgungor, Sen e Aydin, 2008). Duas desvantagens e

preocupações relacionadas a esse procedimento são a possibilidade de criação de

microfraturas na superfície e também ativação da transformação da fase tetragonal para

monoclínica, o que pode reduzir as propriedades mecânicas (Zhang et al., 2014). Para evitar

esse efeito deletério, Ozcan (2013) propôs um protocolo para jateamento, no qual as

partículas de alumina devem ter diâmetro entre 30 e 50 µm, pressão entre 0,5 e 2,5 bar

durante até 20 s à distância de 10 mm.

A silicatização também é um processo de jateamento, porém com partículas de

alumina recobertas com sílica, a qual entra em contato com a superfície da zircônia, criando

irregularidades e depositando sílica, o que, por sua vez, permite o uso de um silano como

agente de união. Assim sendo, pode ser considerada tanto um método micromecânico quanto

químico, por permitir o estabelecimento de ligação entre a sílica e o cimento via agente de

união (Luthra e Kaurt, 2016). Existem dois sistemas principais no mercado: o Rocatec (3M

ESPE, Minnesota, EUA) e o Cojet (3M ESPE, Minnesota, EUA). O Rocatec é de uso

laboratorial e consiste na etapa de pré-tratamento com jateamento tradicional (óxido de

alumínio 110 µm - Rocatec Pre powder) com pressão de 0,2 MPa para limpar a superfície da

zircônia e, subsequentemente, no uso de partículas de alumina revestidas por sílica (óxido de

alumínio revestido por dióxido de sílica de diâmetro de 110 µm - Rocatec Plus powder). Por

sua vez, o Cojet pode ser aplicado no consultório e utiliza partículas de óxido de alumínio

modificadas com ácido salicílico de diâmetro de 30 µm (Sciasci et al., 2015). Esse método

tem demonstrado maior resistência à termociclagem do que outros tratamentos (Xie et al.,

2016). Uma preocupação associada a esse procedimento é com relação à fraca ligação entre a

sílica e a superfície da zircônia (Yi et al., 2015), inclusive alguns estudos demonstraram que

grande parte da sílica depositada é removida após limpeza com ultrassom (Lima et al., 2019).

Porém, esse procedimento aumenta a força de adesão à zircônia, logo ainda é considerado o
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método de referência na pesquisa contemporânea (Heikkinen et al., 2007; Kim et al., 2005;

Tzanakakis, Tzoutzas e Koidis, 2016).

A asperização superficial com discos diamantados consiste no uso de instrumentos

rotatórios numa tentativa de criar retenções na superfície da zircônia. A grande desvantagem

está na possibilidade de criar microfalhas na superfície. Kim et al. (2011) chegaram à

conclusão de que a asperização com uso de brocas de granulação de até 91 µm de diâmetro

sob irrigação não gerou diminuição da resistência flexural.

Por fim, a infiltração seletiva por vidro emprega um processo de maturação infiltrada

por calor, em que a cerâmica é revestida por um material à base de sílica com coeficiente de

expansão térmica similar ao da zircônia, então, durante a fusão, esse material é difundido na

estrutura da zircônia. Posteriormente, o ácido fluorídrico é aplicado por cerca de 10 minutos

para dissolver o componente vítreo, criando, então, uma superfície microporosa (Jiang, Chen,

Lv; 2014). Esse tratamento é promissor, pois resulta em força de adesão adequada e que não é

afetada pelo envelhecimento (Aboushelib et al., 2007).

Por sua vez, o uso dos LASERS também compreende um procedimento com

objetivo de aumentar a rugosidade da superfície e melhorar o embricamento micromecânico

através de um processo de ablação, ou seja, as partículas são removidas por meio de

microexplosões e vaporização (Cavalcanti et al., 2009). Diversos tipos de LASERS foram

propostos (Colluzzi, 2003; Ersu et al., 2009), entre os quais, o laser Nd:YAG (do inglês

neodymium-doped yttrium aluminum garnet) (Liu et al., 2015), laser de dióxido de carbono

(Ural, Kalyoncuoglu e Balkaya, 2012), laser Er:YAG (do inglês erbium-doped yttrium

aluminium garnet laser)(Rona et al., 2017; Gomes et al., 2015) e Yb:YAG (do inglês

ytterbium-doped yttrium aluminum garnet laser). Ainda não há consenso a respeito da

potência indicada e do tempo de aplicação.

Com relação aos métodos químicos, como ferramentas para criar retenção

micromecânica, destaca-se o uso de ácidos, como soluções de ácido fluorídrico, clorídrico,

fosfórico e sulfúrico. Devido ao alto conteúdo cristalino da zircônia, a ação dos ácidos

demonstra resultados ineficientes (Ozcan e Vallittu, 2003; Akgungor, Sen e Aydin, 2008;

Derand e Derand, 2000). Porém, tentativas de aumentar a concentração do ácido fluorídrico e

o tempo de aplicação têm obtido resultados promissores (Menani et al., 2014). Além disso,

novas soluções foram propostas na tentativa de aumentar a adesão a essa cerâmica, por

exemplo, soluções aquecidas de ácido hidroclorídrico que realizam um processo de corrosão

controlado (Abu-Eittah, 2012) e soluções de ácido sulfúrico com peróxido de hidrogênio

(Lohbauer et al., 2008). Outra estratégia empregada é a alteração da temperatura durante a
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aplicação (Liu et al., 2015). Kim et al. (2020) compararam a ação do ácido fluorídrico em

diferentes concentrações e temperaturas e observaram que quanto maiores foram a

temperatura e a concentração do ácido, maiores as irregularidades e rugosidade superficial.

Essa alteração refletiu também na resistência adesiva. Maiores valores dessa resistência foram

verificados nos grupos que empregaram o ácido a 40% na temperatura ambiente e o ácido a

20% e 40% em temperaturas elevadas (70-80 ◦C). Porém, ainda não há consenso a respeito da

efetividade desse método, por isso diversas pesquisas ainda são feitas nessa área com o intuito

de criar soluções capazes de dissolver a superfície da zircônia e garantir boa adesão (Sakrana

e Ozcan, 2017; Xie et al., 2013). É necessário, ainda, avaliar os possíveis efeitos adversos do

emprego dessas soluções relacionadas, principalmente, à segurança clínica (Xie et al., 2017).

Além da melhora na adesão decorrente de alterações micromecânicas, existem

métodos baseados em interações químicas, representados, principalmente, pelo uso de silanos

e primers para zircônia e metal.

De forma geral, os silanos aumentam a capacidade de molhamento de uma superfície

inorgânica, permitindo melhor escoamento do cimento resinoso e maior retenção

micromecânica com cimentos de baixa viscosidade (Yoshida, Tsuo e Atsuta, 2006). De

maneira principal, atuam por meio da ligação dos grupos silanol com a sílica, formando

ligações do tipo siloxano, por isso são especialmente úteis quando associados às técnicas de

silicatização da superfície da zircônia (Matinlinna, Choi e Tsoi, 2013). Porém, além disso,

reagem com o pó de zircônia em ar úmido ou água, formando ligações do tipo Si-O-Zr e

estabilizando a fase tetragonal (Skovgaard, Almdal e Van Lelieveld, 2011). Entre as

substâncias utilizadas, estão: γ-MPS, γ-MPTS (Attia e Kern, 2011).

Os primers para metal são fáceis de aplicar e possuem resultado positivo quando

utilizados após o jateamento com óxido de alumínio e apresentam força de adesão confiável,

porém ainda não há certeza da estabilidade hidrolítica desse componente (Ozcan, Nijhuis,

Valandro, 2008; Yang, Barloi, Kern, 2010; Tsuo, Yoshida, Atsuta, 2006).

Recentemente, foram introduzidos no mercado primers para zircônia, os quais

apresentam grupos organofuncionais específicos que melhoram a compatibilidade espacial e

aumentam a reatividade de monômeros de silano (Aboushelib et al., 2009). Os compostos

dessa categoria incluem 6-MHPA, 4-META, 3-TMSPMA, MAC-10 (Yagawa et al., 2018).

Porém, o componente mais estudado e empregado atualmente é o 10-metacriloiloxidecil di-

hidrogenofosfato (10-MDP). O 10-MDP possui três diferentes grupos funcionais: grupo

metacriloila, decil e di-hidrogenofosfato (Yanagida et al., 2002). O grupo metacriloila atua

como componente de copolimerização do monômero MDP com a resina, a cadeia de carbono
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intermediária é responsável por características, como viscosidade, rigidez, hidrofobicidade e

solubilidade, enquanto que o di-hidrogenofosfato é responsável pela ligação química com o

óxido de zircônia (Fonseca, Haneda e Adabo, 2009). Mais especificamente, 2 grupos de

hidrogênio reagem com os óxidos de zircônia para formar a ligação covalente estável Zr-O-P

(Wolfart et al., 2007) Esse monômero apresenta efeito sinérgico com agentes do tipo silano e,

nessa condição, o silano aumenta a molhabilidade e o MDP forma ligações químicas duráveis

com o óxido de zircônia (Akgungor, Sen e Aydin, 2008). Porém, essa reação é suscetível à

instabilidade após procedimentos de envelhecimento (De Souza et al., 2014). Por esse motivo,

é importante a associação com métodos mecânicos (Yun et al., 2010).

Não só o tratamento de superfície empregado é importante para a longevidade da

adesão, mas também o cimento resinoso escolhido. De acordo com sua constituição química,

os cimentos resinosos podem ser classificados em: cimentos resinosos convencionais

baseados em monômeros, como bis-GMA (do inglês bisphenol glycidyl methacrylate),

TEGDMA (do inglês triethylene glycol dimethacrylate) e UDMA (do inglês urethane

dimethacrylate) e cimentos com grupos funcionais ácidos, entre os quais destacam-se os

cimentos autoadesivos, que são constituídos por metacrilatos multifuncionais, como ácidos

ésteres fosfóricos, ácido carbônico e derivados de ácidos com grupo amino (Stawarczyk et al.,

2017). Esses cimentos autoadesivos apresentam grande variação com relação à sua

composição, alguns apresentam ácidos ésteres fosfóricos, MDP, bis-HEMA, dimetilcrailato

de glicerolfosfato, 4-META (Özcan e Bernasconi, 2015).

A presença do monômero 10-MDP no cimento resinoso contribui para resultados

melhores ou equivalentes aos outros cimentos resinosos (Osorio et al., 2012; Palácios et al.,

2006; Northdurft, Motter e Pospiech, 2009). Os cimentos autoadesivos são capazes de formar

ligações químicas (do tipo Zr-O-P) e a aplicação desses cimentos resulta em adesão

satisfatória comparável com a aplicação de um primer de zircônia seguida de um cimento

resinoso convencional, constituindo, portanto, uma possibilidade de simplificação do

protocolo de cimentação (Yang et al., 2018). Outro estudo mostrou que a combinação entre

primers e cimentos contendo MDP resultou em maiores forças de adesão (Lim, Yu e Lee,

2018).

Diante desse panorama, como não existe um protocolo definido para cimentação de

restaurações de zircônia, é importante a realização de estudos in vitro que avaliem a ação de

diversos mecanismos envolvidos nesse processo de adesão, incluindo a influência dos

tratamentos de superfície, tanto micromecânicos como químicos, e dos cimentos resinosos

empregados.
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2. PROPOSIÇÃO

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar e comparar os efeitos do tratamento de superfície da zircônia estabilizada por

ítrio na fase tetragonal (Y-TZP) com ácido fluorídrico sob elevada temperatura comparados

aos efeitos produzidos por tratamentos de superfície tradicionalmente empregados, que são o

jateamento com óxido de alumínio e a silicatização, nas características superficiais da mesma

e na resistência à adesão após uso de cimento resinoso.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar a superfície da zircônia antes e após serem submetidos aos diferentes

tratamentos de superfície, através de medidas de microdureza, rugosidade de

superfície e topografia;

• Avaliar a resistência adesiva após a cimentação de cilindros de zircônia com cimento

resinoso após os diversos tratamentos de superfície;

• Verificar o Índice de Remanescente Adesivo (IRA) após teste de cisalhamento e sua

relação com os grupos avaliados.

A primeira hipótese nula deste estudo é que o tratamento com ácido fluorídrico sob

temperatura elevada não altera a rugosidade, microdureza e topografia superficial da zircônia,

tanto em comparação com a situação inicial quanto entre os demais tratamentos.

A segunda hipótese nula é que a resistência adesiva não sofre influência do

tratamento de superfície mecânico utilizado, assim como o Índice de Remanescente Adesivo

também não está relacionado a esses tratamentos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Delimitação Experimental

O presente estudo consiste em uma pesquisa experimental e aplicada com o intuito

de avaliar o efeito de diferentes tratamentos de superfície da zircônia na resistência à adesão e

nas características superficiais dessa cerâmica. Para isso, serão estudadas cinco variáveis:

microdureza, rugosidade superficial, topografia, resistência à adesão e tipo de falha. O nível

de variação para cada variável é o tipo de tratamento de superfície. Dessa forma, os corpos de

prova serão divididos em quatro grupos (Figura 1):

A. G1: Tratamento com ácido fluorídrico (Zirconia Etchant Cloud System) - ZECS

B. G2: Silicatização (Rocatec) - ROC

C. G3: Jateamento com óxido de alumínio 110 μm - OxAl

D. G4: Sem tratamento de superfície.- CONT

Figura 1 - Delineamento experimental do estudo com representação dos
tratamentos de superfície propostos e identificação das etapas em que as
amostras serão submetidas aos testes.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

* Microscopia confocal a laser para medição de rugosidade e topografia de superfície
* Microdureza
* Teste de cisalhamento
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As variáveis microdureza, rugosidade superficial e resistência à adesão são

classificadas como contínuas. A topografia superficial e o tipo de falha são variáveis

qualitativas.

A partir da observação de diversos estudos semelhantes descritos na literatura, foi

estabelecido o número de repetições de 10 corpos de prova (n=10). Portanto, o número total

de corpos de prova utilizados será de 40 (4x10) e o número de leituras e de dados estatísticos

dependerá da variável a ser considerada.

No caso da rugosidade de superfície, foram realizadas nove leituras por corpo de

prova, assim sendo, o total de 360 leituras, tanto antes quanto após o tratamento de superfície

ser aplicado.

Para a microdureza, cinco medidas foram realizadas por corpo de prova, logo foram

200 leituras iniciais e 200 leituras finais.

Por sua vez, para a resistência adesiva e classificação do tipo de falha, dois cilindros

de zircônia foram cimentados por corpo de prova, com o total de 80 leituras.

3.2 Obtenção dos Corpos de Prova

Para esse estudo, foram utilizados dois formatos de corpos de prova de zircônia

parcialmente estabilizada por ítrio na fase tetragonal (Y-TZP): cilindros e quadrados.

Os corpos de prova quadrados foram obtidos a partir de um disco de zircônia Y-TZP

(Ceramill, AmannGirrbach, Pforzheim, Alemanha). Inicialmente, com o auxílio de cortadeira

de precisão (Isomet 1.000 Precision Saw, Buehler, Lake Bluff, IL, EUA), foram cortadas

fatias de aproximadamente 2,5 mm de espessura. Posteriormente, com o uso de disco

diamantado montado em motor de bancada (Beltec, Araraquara, SP, Brasil), essas fatias

foram novamente seccionadas de modo a serem obtidos quadrados com dimensões de 18 X 18

mm. Esses quadrados tiveram suas superfícies regularizadas por meio de acabamento com

lixa d’água 600, tendo suas dimensões conferidas com paquímetro digital (paquímetro

universal digital 150mm, MTX, São Paulo, SP, Brasil) com precisão de 0,01 mm.

Todos os corpos de prova foram sinterizados no forno inFire HTC Speed (Dentsply

Sirona, Charlotte, NC, EUA) de acordo com as recomendações definidas pelo fabricante,

assim foi selecionado o programa de sinterização convencional (Sirona InCoris TZI/ZI

Classic) (Figura 2).
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Figura 2 - Etapas da confecção dos corpos de prova em formato quadrado. A) Corte do disco de
zircônia em fatias de 2,5 mm. B) Corte das fatias em quadrados de dimensão 18x18 mm. C)
Regularização das superfícies com lixa d’água. D) Conferência das dimensões com paquímetro digital.
E) Sinterização dos corpos de prova em forno inFire HTC Speed. F) Resultado final dos corpos de
prova quadrados.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

Após esse processo, devido à porcentagem de contração de sinterização da zircônia

de 20%, tamanho final dos os quadrados de zircônia foi de ~14,5 mm de comprimento e

largura e 2 mm de espessura. No total, foram confeccionados 40 corpos de prova nesse

formato (Figura 3).

Figura 3 - Representação esquemática dos corpos de prova quadrados. A) Antes do processo de
sinterização. B) Após sinterização.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

Esses quadrados foram utilizados tanto para a caracterização superficial da zircônia,

antes e após o tratamento de superfície, como para o teste de cisalhamento, para mensuração

da resistência adesiva.
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Por sua vez, os corpos de prova cilíndricos foram obtidos com auxílio de uma fresa do

tipo trefina (Sparta, Matrix Handels, Büchenbach, Alemanha) posicionada em furadeira de

bancada (Schulz, Joinville, Santa Catarina). Assim, o disco de zircônia foi posicionado na

base e, através do uso da trefina com diâmetro interno de 6 mm, cilindros de zircônia foram

recortados. Posteriormente, com auxílio de disco diamantado em motor de bancada, esses

cilindros foram divididos ao meio. Desse modo, foram obtidos cilindros com diâmetro de 5

mm e altura de 8 mm, aproximadamente. Após o término dessa fase, os corpos de prova

receberam acabamento com lixa d’água 400 para regularização de seu formato. Por fim, eles

foram submetidos ao processo de sinterização clássico do forno InFire HTC Speed (Dentsply

Sirona) (Figura 4).

Figura 4 - Etapas de obtenção dos corpos de prova cilíndricos A) Disco de zircônia posicionado na
base com a fresa do tipo treina posicionada na furadeira de bancada. B) Furadeira de bancada
montada. C) Cilindros de zircônia obtidos após o corte com furadeira. D) Mensuração da metade dos
cilindros que corresponde a uma medida de 8 mm de altura. E) Recorte do cilindro com auxílio de
disco diamantado. F) Acabamento e regularização do formato dos cilindros com lixa d’água 400. G)
Cilindros obtidos após acabamento. H) Amostras posicionadas em base refratária para sinterização em
forno InFire HTC Speed. I) Cilindros sinterizados.

Fonte: Carvalho, BG (2021)
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De igual modo, após a sinterização, os corpos de prova cilíndricos sofreram

contração de 20%, logo, as dimensões finais dos cilindros serão de, aproximadamente, 4 mm

de diâmetro e 6,4 mm de altura (Figura 5).

Figura 5 - Representação esquemática dos corpos de prova cilíndricos. A) Antes do
processo de sinterização. B) Após sinterização.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

Os cilindros foram utilizados na etapa do teste de cisalhamento, para mensuração da

resistência adesiva.

3.3 Caracterização Superficial Inicial

Após a confecção dos corpos de prova, as seguintes características superficiais foram

analisados nos corpos de prova quadrados: rugosidade, topografia e microdureza.

A rugosidade de superfície e topografia foram avaliadas a partir de leituras no

microscópio confocal de varredura a laser (LEXT OLS4000, Olympus, Massachusetts, EUA).

Todos os 40 corpos de prova quadrados foram lidos após a sinterização antes do

tratamento de superfície. Cada corpo de prova foi varrido em 9 locais demarcados.

Inicialmente, uma medição foi realizada no centro do quadrado (ou seja, na posição 7,25 mm

distante da borda do corpo de prova tanto no sentido do comprimento quanto no sentido da

largura). A partir dele, foram delimitadas marcações equidistantes conforme a representação

da figura 6. Esse adequado posicionamento foi seguido de forma metódica para garantir que

as mesmas regiões fossem varridas tanto antes quanto após os tratamentos de superfície.
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Figura 6 - Representação esquemática do posicionamento das leituras no MCVL

Fonte: Carvalho, BG (2021)

Para essa análise, campos de visão de 2574 × 2577 μm (tamanho de digitalização em

ampliação de 107X – lente de aumento 5X) foram empregados. Então, os corpos de prova

foram posicionados na base do microscópio e, uma vez que o ponto de interesse foi

localizado, a leitura da superfície foi realizada. Posteriormente, o software (LEXT 3D

Measuring Laser Microscope OLS4000, OLYMPUS, Tokyo, Japão) analisou toda a

superfície digitalizada e calculou a rugosidade média (Ra) em micrômetro. Esses valores

foram transferidos automaticamente para planilhas no formato .xls mediante comando

determinado. Além disso, imagens da topografia da superfície também foram extraídas pelo

software (Figura 7).

Figura 7 - Leitura de rugosidade superficial e topografia dos corpos de prova quadrados. A)
Microscópio Confocal de Varredura a Laser (LEXT OLS4000). B) Localização da região onde será
feita a leitura, a qual está marcada pelo feixe de luz. C) Varredura da superfície com o laser. D)
Resultado da topografia no software. Fonte: a autora

Fonte: Carvalho, BG (2021)
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Para avaliar a microdureza das zircônias, o microdurômetro da série HMV-2

(Shimadzu Corp., Kyoto, Japão) foi utilizado. Em cada amostra, foram realizadas 5 mossas

com uso do penetrador com diamante Vickers, distribuídas sobre a superfície do corpo de

prova seguindo, aproximadamente, o esquema abaixo (Figura 8).

Figura 8 - Representação esquemática do posicionamento das leituras de microdureza.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

Para o teste da microdureza, a carga aplicada foi de 500 gramas por 20 segundos. As

diagonais das mossas foram medidas e, dessa forma, o aparelho forneceu os resultados de

microdureza Vickers (VHN) (Figura 9).

Figura 9 - Leitura da microdureza. A) Ponta de aumento do microdurômetro empregada para
posicionar a amostra dentro do foco B) Penetrador com diamante Vickers edentando a superfície da
amostra C) Medição da diagonal horizontal da mossa. D) Medição da diagonal vertical da mossa. E)
Visor do microdurômetro com indicação da carga de 500 gramas por 20 segundos e num total de 5
mensurações por corpo de prova. F) Resultado da microdureza Vickers calculada após determinação
das diagonais. G) Resultado final das cinco medições de um corpo de prova.

Fonte: Carvalho, BG (2021)
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3.4 Tratamentos de Superfície

As amostras quadradas foram divididas em quatro grupos e suas superfícies

modificadas de acordo com os seguintes tratamentos:

ZECS- as amostras foram sinterizadas e suas superfícies foram tratadas com ácido

hidrofluorídrico 9% (Zirconia Etchant Cloud System, Medifive, Incheon, Coreia do Sul)

durante 10min em ambiente com temperatura aumentada, depois foram lavadas com água por

30s e também passaram por uma limpeza em ultrassom e então secos com ar. Para finalizar,

um prime de zircônia (Zirconia Etchant Cloud System, Medifive, Incheon, Coreia do Sul) foi

aplicado antes da cimentação.

ROC- após a sinterização, a superfície das amostras foi submetida ao tratamento de

silicatização, em que a superfície foi jateada com partículas de óxido de alumínio de 110 μm

(Renfert, Hilzingen, Alemanha) e, posteriormente, com óxido de alumínio modificado por

sílica de 110 μm (Rocatec Plus, 3M ESPE, Seefeld, Alemanha). O silano (Prosil, FGM,

Joinville, Brasil) foi aplicado sobre a superfície tratada previamente à cimentação.

OxAl- após a sinterização, a superfície dos corpos de prova foi jateada com partículas de

óxido de alumínio de 110 μm. O primer de zircônia (Zirconia Etchant Cloud System,

Medifive, Incheon, Coreia do Sul) também foi aplicado previamente à cimentação.

CONT- Nenhum tratamento de superfície mecânico foi empregado. As amostras foram

apenas sinterizadas e, antes da cimentação, o primer de zircônia (Zirconia Etchant Cloud

System, Medifive, Incheon, Coreia do Sul) foi aplicado sobre a superfície.

3.4.1 Tratamento com ácido fluorídrico 9%

O condicionamento ácido foi realizado com o sistema chamado Zirconia Etchant

Cloud System (Medifive, Incheon, Coreia do Sul), o qual é formado por um aparato próprio,

no interior do qual a cerâmica é posicionada durante o procedimento, com o intuito de

aumentar a segurança. Esse aparato possui quatro componentes com funções específicas

conforme representado na figura 10. Apresenta duas porções superiores responsáveis pelo

vedamento do sistema, a porção intermediária onde foram posicionados os corpos de prova e

a porção inferior, na qual ocorre a reação exotérmica que, consequentemente, resulta na

liberação do calor.
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Figura 10 - Componentes do Safe Shell (aparato de proteção do kit). A) Representação esquemática
das partes constituintes do aparato para condicionamento. B) Tampa externa para vedamento do
sistema numa visão frontal e superior, onde é visível a presença de perfurações (componente 1). C)
Tampa interna que também apresenta perfurações superiores para liberação dos gases formados na
reação exotérmica (componente 2). D) Base na qual as cerâmicas são posicionadas. E) Base inferior
onde a água é colocada com o Zir Etchant Cloud Pack para gerar calor por meio de uma reação
exotérmica. Fonte: A: Zir Etchant Cloud System e B-E: a autora

Fonte: Carvalho, BG (2021)

Além da solução de ácido fluorídrico 9%, esse kit apresenta um gel neutralizador (HF

Neutralizer), um pó que realiza uma reação exotérmica com a água, chamado de Zir Etchant

Cloud Pack e um primer de zircônia (Figura 11).

Figura 11 - Componentes químicos do Zirconia Etchant Cloud System:

Fonte: Carvalho, BG (2021)

O ácido fluorídrico foi aplicado sobre a superfície da zircônia e, então, os corpos de

prova foram posicionados no compartimento apropriado (parte 3 do aparato). Então, a região

inferior do aparato (parte 4), foi preenchida com água até marcação especificada pelo

fabricante e o Zir Etchant Cloud Pack foi submergido nessa água. Após esse procedimento, o

aparato foi montado e vedado hermeticamente e o gel neutralizador foi depositado na porção

superior do mesmo. Após 10 min de condicionamento, foi aplicada água corrente na abertura
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de segurança por 30 s, o conjunto foi desmontado e as peças de zircônia lavadas em água

corrente, limpas em ultrassom e secas com ar (Figura 12).

Figura 12 - Sequência do condicionamento ácido com o Zirconia Etchant Cloud System. A)
Aplicação do ácido fluorídrico 9% sobre a superfície do corpo de prova. B) Posicionamento dos
corpos de prova no compartimento 3 do Safe Shell C) Colocação de água até marcação determinada
pelo fabricante no compartimento 4 do Safe Shell D) Posicionamento do Zir Etchant Cloud Pack na
água para gerar reação exotérmica. E) Vedamento hermético do conjunto. F) Aplicação do gel
neutralizador na porção superior do componente 1 do Safe Shell. G) Lavagem com água corrente pela
abertura do Safe Shell durante 30 segundos. H e I) Lavagem dos corpos de prova em água corrente
para remoção do ácido.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

A B C

D E F

G H I
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3.4.2 Silicatização

Para o procedimento de silicatização, foi utilizado jateador de precisão (Basic

Classic, Reinfert, Hilzingen, Alemanha). Além disso, para padronização do posicionamento

dos corpos de prova, foi empregado um dispositivo personalizado que possui um segmento

para fixação dos corpos de prova e um segmento para a manutenção da ponta do jato em

posição. Inicialmente, as amostras foram posicionadas ao centro de um anel de PVC

preenchido com massa densa de silicone de condensação, então o conjunto foi fixado no

aparato.

O tempo de jateamento foi de 15 segundos com pressão de 3 bar a uma distância de

20 mm entre a amostra e o jateador. Todo esse processo ocorreu na caixa de jateamento do

aparelho conforme determinação do fabricante (Figura 13).

Figura 13 - Sequência da silicatização. A) Posicionamento do corpo de prova quadrado no centro do
tubo de PVC com auxílio da massa pesada do silicone de condensação B) Posicionamento do bico do
jateador em relação a amostra fixa no aparato personalizado de modo a estabelecer uma distância de
20 mm C) Aparato personalizado com a ponta do jateador de precisão de um lado e a amostra do
outro.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

A princípio, foi jateado óxido de alumínio de 110 μm (Renfert, Hilzingen, Alemanha)

e depois o jateamento foi feito com óxido de alumínio modificado por sílica de 110 μm

(Rocatec Plus, 3M ESPE, Seefeld, Alemanha). Então, os corpos de prova foram lavados com

água abundante e com ultrassom e, posteriormente, secos com jato de ar e armazenados.

3.4.3 Jateamento com óxido de alumínio

Para o jateamento, também foi empregado jateador de precisão (Basic Classic,

Reinfert, Hilzingen, Alemanha). Da mesma forma descrita para a silicatização, os corpos de

prova foram posicionados de modo padronizado com auxílio do dispositivo personalizado. As

amostras foram posicionadas ao centro de um anel de PVC preenchido com massa densa de

silicone de condensação e o conjunto foi fixado no aparato. Então, o óxido de alumínio de 110
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μm (Renfert, Hilzingen, Alemanha) foi jateado sobre a superfície da zircônia numa pressão

de 3 barr por 15 segundos a uma distância de 20 mm (Figura 14).

Figura 14 - Sequência do jateamento. A) Posicionamento do corpo de prova quadrado no centro do
tubo de PVC com auxílio da massa pesada do silicone de condensação B) Posicionamento do bico do
jateador e da amostra no aparato personalizado.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

3.5 Caracterização Superficial Final

Após serem submetidos aos tratamentos de superfície definidos para cada grupo, os

corpos de prova foram lidos novamente pelo microscópio confocal a laser da mesma forma

explicada anteriormente, com o cuidado de manter as leituras nas mesmas posições. Desse

modo, foi possível obter os valores de rugosidade de superfície e as características da

topografia após o tratamento proposto.

Além disso, novas leituras de microdureza também foram realizadas de igual modo à

mensuração realizada antes da alteração superficial nos corpos de prova.

Portanto, a partir da comparação dos resultados encontrados, foi possível avaliar as

alterações que o tratamento de superfície causou nos corpos de prova com relação às suas

características superficiais no que diz respeito à sua microdureza, rugosidade superficial e

topografia.

3.6 Cimentação dos Cilindros de Zircônia

Os corpos de prova quadrados e os cilindros foram unidos uns aos outros

adesivamente pela interposição do cimento resino (RelyX U200, 3M ESPE, Seefeld,

Alemanha). Cada um dos 40 quadrados (14,5 mm de comprimento e largura e 2 mm de

espessura) teve dois cilindros (4 mm de diâmetro e 6,4 mm de altura) de zircônia cimentados.

Após os devidos tratamentos de eleição para cada grupo, os corpos de prova em

formato quadrado foram incluídos, com cuidado com as superfícies tratadas, em resina
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acrílica incolor. Para isso, um anel de PVC foi adaptado e canaletas foram criadas em suas

laterais de modo a acomodar adequadamente as amostras. Então, os quadrados foram

posicionados com sua superfície tratada voltada para fora e vaselina foi aplicada nas suas

bordas. Uma vez que o corpo de prova foi posicionado no interior do anel de PVC, a resina

acrílica incolor foi depositada no interior do anel. Para manter a posição adequada dos corpos

de prova nesse processo, a ponta do delineador foi empregada (Figura 15).

Figura 15 - Sequência de inclusão do corpo de prova quadrados no anel de PVC com resina acrílica
incolor. A) Posicionamento do corpo de prova quadrado no centro do tubo de PVC B) Desgaste das
bordas do anel de PVC para acomodar o quadrado C) Isolamento das bordas do quadrado com
vaselina. D) Preenchimento do interior do anel com resina acrílica incolor. E) Manutenção do
posicionamento adequado do corpo de prova com auxílio do delineador. F) Corpo de prova incluído.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

O protocolo de cimentação variou de acordo com o grupo específico. Inicialmente, os

corpos de prova foram limpos com vapor d’água para remoção de possíveis resíduos

gordurosos na superfície tratada, depois foram ainda limpos em cuba ultra-sônica com água

destilada por 3 minutos e secos com jatos de ar.

No caso dos grupos 1, 3 e 4, uma camada de primer para zircônia contando 10-MDP

(Zirconia Primer, Zirconia Etchant Cloud System, Medifive, Incheon, Coreia do Sul) foi

aplicada sobre a superfície dos corpos de prova.

No grupo 2, uma fina camada de silano (Prosil, FGM, Joinville, Brasil) foi aplicada na

superfície da zircônia e foi aguardado um período de 1 minuto, conforme recomendação do

fabricante.
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Os corpos de prova cilindros não receberam nenhum tipo de tratamento de

superfície, apenas foram limpos em cuba ultra-sônica com água destilada por 3 min.

Para a padronização do processo de cimentação, foi utilizado um delineador. Na sua

base foram posicionados os corpos de prova quadrados. O cilindro foi posicionado no mandril

da haste móvel do delineador, assim, ele foi cimentado numa posição perpendicular à

superfície da zircônia tratada.

O cimento resinoso de presa dual RelyX U200 (3M ESPE, Seefeld, Alemanha) foi

utilizado. Inicialmente, o cimento foi manipulado de acordo com recomendações do

fabricante através da mistura de comprimentos iguais de suas pastas base e catalisadora, então

foi depositado sobre a superfície dos cilindros. Com a movimentação no sentido vertical da

haste do delineador os cilindros foram levados à posição de interesse e estabilizados nessa

posição, então os excessos de cimento foram removidos com sonda exploradora e pincéis

específicos. Então, o cimento foi fotopolimerizado com o aparelho Valo (Ultradent, Utah,

EUA) com intensidade de luz de 1000 mw/cm2. Foi empregado o tempo de fotopolimerização

de 20 segundos para cada face de união, totalizando 80 segundos. Após esse período, sobre a

linha de cimentação foi aplicado um bloqueador de oxigênio (KY Original gel, KY, São

Paulo, Brasil) e outros 20 segundos de fotopolimerização foram realizados por face para que

houvesse polimerização também da camada externa inibida pela presença de oxigênio.

Após a polimerização do primeiro cilindro, o processo descrito acima foi repetido

para a cimentação do segundo cilindro numa posição lateral ao primeiro, com distância

aproximada de 2 mm.

Os conjuntos cilindro/cimento resinoso/quadrado (n=40) foram armazenados em

água destilada à temperatura constante de 37 ± 1°C por 24h conforme protocolo descrito na

literatura (Chen et al., 2020) e preconizado pela ISO TS 11045. Decorridas essas horas, o

teste de cisalhamento foi realizado (Figura 16).
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Figura 16 - Sequência da cimentação dos corpos de prova cilíndricos sobre os quadrados A) Materiais
empregados para a cimentação: Silano, primer de zircônia, cimento resinoso dual, fotopolimerizador,
bloqueador de oxigênio, espátula suprafil, sonda exploradora, aplicador descartável B) Primer de
zircônia aplicado sobre a superfície das zircônia dos grupos 1, 3 e 4 C) Silano aplicado sobre a
superfície das zircônia dos grupos 2 D) Cilindro de zircônia posicionado no delineador E) Detalhe do
cilindro no mandril da haste móvel do delineador. F) Cimento resinoso dual dispensado em bloco de
manipulação com comprimentos iguais das pastas base e catalisadora. G) Fotoativação do cimento
resinoso após posicionamento do cilindro sobre a superfície dos corpos de prova quadrados e remoção
de excesso do cimento. H) Aplicação de bloqueador de oxigênio. I) Fotoativação do cimento resinoso.
J) Corpos de prova posicionados no delineador. K) Detalhe do cilindro estabilizado posicionado sobre
a superfície dos quadrados com auxílio do delineador. L) Resultado final após a cimentação dos dois
cilindros. M) Armazenamento dos corpos de prova em água destilada.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

3.7 Avaliação da Resistência Adesiva

Após o período de 24h, os conjuntos foram submetidos ao ensaio de cisalhamento

para avaliação da resistência adesiva. Para esse teste, as amostras foram posicionadas em

máquina Universal de Ensaios (BioPdi, São Carlos, São Paulo, Brasil) (Figura 17).
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Figura 17 - Posicionamento dos corpos de prova na garra da máquina
Universal de Ensaios. A) Visão frontal. B) Visão lateral com destaque da
localização ideal do anel com suas paredes alinhadas à face externa da
garra.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

O dispositivo específico para o teste de cisalhamento apresenta um cinzel

posicionado paralelo ao conjunto cimentado que se movimenta verticalmente. A tensão

cisalhante foi aplicada sobre a linha de união cilindro/quadrado com auxílio de célula de carga

de 50 Kgf numa velocidade de ensaio de 0,5mm/min até a falha (Figura 18).

Figura 18 - Teste de cisalhamento em máquina Universal de Ensaios. A) Conjunto dos corpos de
prova posicionados na máquina de ensaio universal B) Visão frontal com evidência da relação entre os
corpos de prova e o cinzel da máquina C) Visão lateral com destaque para a incidência da força de
modo paralelo à linha de união cilindro/quadrado . Fonte: a autora.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

A resistência adesiva, expressa em mega pascal (MPa), foi calculada pela razão entre

a força máxima registrada durante o ensaio (N) e a área de união (mm2). A força máxima foi

gerada automaticamente pelo software do equipamento para cada cilindro e área foi calculada

a partir fórmula de área do círculo (A = πr2), na qual o valor de π foi 3,14 e o raio

determinado a partir da medição do diâmetro de cada cilindro com paquímetro digital.
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Após o primeiro cilindro ser submetido ao teste, novo teste foi realizado para o

segundo, como descrito anteriormente (Figura 19).

Figura 19 - Aspecto do corpo de prova quadrado após teste de
cisalhamento em ambos os cilindros.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

3.8 Avaliação do Índice de Remanescente Adesivo

Cada corpo de prova, tanto quadrado quanto cilíndrico, submetido ao cisalhamento

foi avaliado em lupa estereoscópica (S8APO Leica, Leica Microsystems, Hurbrugg, Suíça)

com câmera digital (DFC295, Leica Microsystems, Hurbrugg, Suíça), sob ampliação de 20

vezes (Figura 20).

Figura 20 - Avaliação em lupa estereoscópica A) Corpo de prova quadrado posicionado na lupa B)
Imagem em aumento de 20 vezes da área onde o cilindro foi cimentado anteriormente.

Fonte: Carvalho, BG (2021)
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Os espécimes foram examinados com o propósito de realizar a análise qualitativa das

falhas, que foram classificadas de acordo com a proporção de cimento residual na superfície

das zircônias tratadas com base no Índice de Remanescente Adesivo (ARI, do inglês adhesive

remnant index) (Årtun e Bergland, 1984; Colombo et al., 2018; Colombo et al., 2020) . Essa

escala varia entre 0 e 3, sendo:

- 0: todo o cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada;

- 1: mais de metade do cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada;

- 2: menos de metade do cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada;

- 3: nenhum cimento permaneceu na superfície da zirconia.

Posteriormente, as porcentagens de ocorrência de cada tipo de falha foram calculadas

e foi verificado por testes estatísticos se houve alguma relação entre os índices de

remanescente adesivo e os diferentes grupos testados.

3.9 Avaliação de Microscopia Eletrônica de Varredura

Alguns corpos de prova quadrados, representativos de cada grupo, foram analisados

por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para verificar a morfologia da

superfície de zircônia após a falha. Para isso, foram submersos em etanol e limpos em cuba

ultra-sônica por 3 minutos e depois submersos em água destilada e levados em cuba ultra-

sônica também por 3 minutos e, então, esses corpos de prova foram posicionados em um stub

metálico e metalizados com liga de ouro-paládio (Sputter Coater, Cressington Scientific

Instruments, Watford, UK). Subsequentemente, as mudanças estruturais de cada zircônia

foram observadas em aumentos de 50x e 500x com o microscópio eletrônico de varredura

(Zeiss, Stuttgart, Alemanha) (Figura 21).
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Figura 21 - Avaliação em microscópio eletrônico de varredura A) Corpo de prova quadrado
posicionado nos stubs metálicos B) Máquina de metalização C) Corpos de prova posicionados no
interior da máquina para recobrimento com liga de ouro-paládio D) Resultado da metalização das
amostras E) Corpos de prova posicionados no interior do microscópio F) Microscópio eletrônico de
varredura.

Fonte: Carvalho, BG (2021)

3.10 Análise Estatística

Os dados obtidos pelos diversos testes foram tabulados e analisados mediante

abordagem descritiva, baseada em medida de tendência central e de dispersão (ex.: média e

desvio padrão) no software Numbers (iWork, Mac OS, Apple Inc, Cupertino, Califórnia,

EUA). Então, as variáveis foram analisadas quanto à normalidade e homocedasticidade e

submetidos a testes estatísticos apropriados, com o auxílio do programa estatístico (SPSS

20.0.0 for Windows; SPSS Inc, Chicago, Ill, USA).

Com relação aos resultados de rugosidade superficial e microdureza, após o teste de

Shapiro-Wilk, foi constatada a distribuição normal dos dados, logo o teste paramétrico foi

empregado. Como, em ambos os casos, os dados são vinculados, foi empregado o modelo

linear de medidas repetidas para verificar a significância entre os grupos e o efeito de cada

tratamento de superfície na microdureza e rugosidade superficial. Já no caso da resistência

adesiva, o teste ANOVA de uma variante foi escolhido, seguido pelo teste post hoc Tukey.
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Por fim, a análise da frequência dos índices de remanescente adesivo foi realizada por meio

do teste qui-quadrado.

Foi considerado o intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de 5%

(p<0,05).
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4. RESULTADOS

4.1 Rugosidade Superficial

A análise descritiva para os valores de rugosidade superficial (Ra) dos 4 grupos está

representada na tabela 1. Cada corpo de prova recebeu 9 medições, totalizando 360 dados

estatísticos, sendo 90 para cada grupo. Os grupos 1, 2 e 3 foram avaliados em dois momentos:

antes e após os tratamentos de superfície. Os valores obtidos para cada corpo de prova estão

no Anexo 1.

Tabela 1 - Análise descritiva dos dados de rugosidade superficial dos 4 grupos nos respectivos
momentos.

Rugosidade superficial (µm)

Grupo Situação n Média
Desvio

Padrão
Mínimo Mediana Máximo

ZECS
Inicial 10 3,604 1,334 1,805 3,7195 5,348

Final 10 1,302 0,068 1,217 1,289 1,455

ROC
Inicial 10 2,497 0,320 1,945 2,497 3,015

Final 10 2,271 0,318 1,960 2,21 3,114

OxAl
Inicial 10 2,727 0,250 2,372 2,675 3,318

Final 10 2,275 0,061 2,181 2,279 2,355

CONT Inicial 10 3,187 0,819 2,638 2,908 5,324

O teste Shapiro-Wilk indicou que houve distribuição normal (p>0,05). Assim, o teste

paramétrico escolhido para a avaliação dos resultados (modelo linear de medidas repetidas)

mostrou que houve diferença significativa para as variáveis grupo, tempo e também para as

comparações entre o grupo e o tempo (p<0,05). Por esse motivo, as interações foram

analisadas separadamente entre os grupos e o tempo. Quando a rugosidade inicial foi

comparada entre os diversos grupos, houve diferença significativa apenas entre o grupo ZECS

e o grupo ROC. Por sua vez, após os respectivos tratamentos de superfície, os grupos ROC e

OxAl foram os únicos estatisticamente semelhantes. A rugosidade superficial do grupo ZECS

foi significativamente menor que os grupos ROC, OxAl e CONT. Assim como a dos grupos

ROC e OxAl foi também menor que a do grupo CONT.

Além disso, também foi realizada uma análise dentro de cada grupo com comparação

entre os valores iniciais e finais. Os resultados demostraram que apenas o tratamento com

ácido fluorídrico alterou significativamente a rugosidade, provocando redução da mesma.

Enquanto que a silicatização e o jateamento (grupos ROC e OxAl) não provocaram alteração

significativa na rugosidade (Figura 22).
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Figura 22 - Média e desvio padrão dos valores de rugosidade superficial (Ra). * Diferença significativa entre a
rugosidade inicial do grupo ZECS e ROC (p<0,05). # Diferença significativa entre a rugosidade inicial e a final
do grupo ZECS. a, b, c Letras diferentes representam rugosidades finais com diferença significativa (rugosidade
superficial final do grupo ZECS é significativamente menor que a dos grupos ROC, OxAl e CONT; rugosidades
finais dos grupos ROC e OxAl são significativamente semelhantes entre si e menores que a do grupo CONT).

4.2 Topografia

A figura 23 mostra imagens típicas da topografia superficial dos grupos antes e após

o tratamento de superfície.
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Figura 23 - Imagens representativas da topografia superficial dos diferentes grupos antes e após o tratamento de
superfície.
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Independente do grupo, as imagens da topografia antes do tratamento de superfície

apresentam aspecto semelhante com a presença de ranhuras em decorrência do processo de

obtenção dos corpos de prova na cortadeira, visto que apenas uma lixa d’água 400 foi

utilizada para regularizar a superfície, sem a preocupação de polimento detalhado, justamente

para simular a realidade da confecção das coroas em laboratórios dentários, nos quais a

zircônia é apenas fresada.

Nas imagens pós-tratamento notam-se modificações acentuadas da morfologia

superficial nos grupos. O tratamento com ácido resultou em superfície mais uniforme com

aspecto de dissolução da mesma. Já a silicatização e o jateamento com óxido de alumínio

criaram áreas de deformação plástica mais amplas, assim verifica-se a presença de áreas

pontilhadas. Grande quantidade de partículas esféricas aderida à superfície tratada com o

processo de silicatização pode ser observada nas imagens do grupo ROC (setas brancas).

4.3 Microdureza

Para cada corpo de prova quadrado foram realizadas cinco medições de microdureza

Vickers, logo um total de 200 leituras foram obtidas, sendo 50 dados estatísticos para cada

grupo já que o número de repetições (n) é de 10. Para os grupos ZECS, ROC e OxAl, essas

medições foram realizadas tanto antes dos tratamentos de superfície quanto após os mesmos.

Esses valores estão detalhados no Anexo 2.

A média dos resultados da microdureza inicial e final para cada grupo, assim como

outros dados da análise descritiva desses resultados estão apresentados na tabela 2 abaixo:

Tabela 2 - Análise descritiva dos dados de microdureza Vickers (VNH).
Microdureza Vickers (VHN)

Grupo Situação n Média
Desvio

Padrão
Mínimo Mediana Máximo

ZECS
Inicial 10 1440,3 93,407 1333,6 1420,4 1603,4

Final 10 1510,94 89,461 1336,8 1494,9 1643

ROC
Inicial 10 1489,32 70,541 1374,8 1472,5 1610

Final 10 1481,36 69,534 1373,4 1475,6 1622,8

OxAl
Inicial 10 1466 53,290 1398,2 1465,7 1547,4

Final 10 1498,28 25,770 1465,6 1495,6 1564

CONT Inicial 10 1515,88 30,479 1473,4 1518,3 1561,2
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O resultado do teste Shapiro-Wilk mostrou que esses dados apresentavam

distribuição normal (p>0,05). Então, o modelo linear de medidas repetidas foi usado para a

análise estatística e indicou que não houve diferença significativa entre os grupos tanto quanto

ao tempo em que as medições foram feitas (iniciai ou finais) quanto com relação aos

diferentes tratamentos de superfície de cada grupo (p>0,05) (Figura 24).

Figura 24 - Média e desvio padrão dos valores de microdureza Vickers. A
mesma letra (a) indica médias semelhantes estatisticamente.

4.4 Resistência Adesiva

Os valores de resistência adesiva (MPa) foram calculados a partir da divisão da força

máxima (N) até a falha pela área da superfície do cilindros e esses resultados estão

discriminados no Anexo 3. Cada corpo de prova quadrado recebeu dois cilindros, assim

sendo, para cada grupo foram 20 repetições. A estatística descritiva da resistência adesiva está

presente na tabela 3.

Tabela 3 - Análise descritiva a resistência adesiva (MPa).

Resistência Adesiva (MPa)

Grupo n Média
Desvio

Padrão
Mínimo Mediana Máximo

ZECS 20 9,569 3,695 4,220 8,3105 17,160

ROC 20 8,313 4,336 4,555 6,4515 21,283

OxAl 20 11,399 4,489 6,039 10,2065 21,087

CONT 20 6,476 2,565 2,034 6,428 13,039
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O teste de normalidade Shapiro-Wilk revelou um predomínio de distribuição normal

dos resultados (p>0,05). Por isso, o teste de variância simples (One Way ANOVA) foi

realizado e indicou a presença de diferenças significativas entre os grupos (p<0,05). Com o

objetivo de determinar quais grupos diferem entre si, foi escolhido o teste post hoc Tukey

HSD. Não foi verificada a presença de diferença significativa entre os grupos ZECS, ROC e

OxAl, os quais representam os grupos que receberam algum tipo de tratamento de superfície.

Apenas a resistência adesiva do grupo OxAl foi significativamente menor que a do grupo

CONT (Figura 25).

Figura 25- Média e desvio padrão dos valores de resistência adesiva.
O asterisco (*) indica os grupos que possuíram diferença significativa
entre si.

4.5 Índice de Remanescente Adesivo

As regiões dos corpos de prova quadrados, onde foi realizada a cimentação dos

cilindros, foram avaliadas com auxílio da lupa e classificadas de acordo com o índice de

remanescente adesivo (IRA). A figura 26 ilustra imagens representativas de cada índice.

Os resultados da frequência dos índices de remanescente adesivo por grupo estão

indicados na tabela 4 abaixo.
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Figura 26 - Índice de Remanescente Adesivo (IRA). A) Score 0 (todo o cimento permaneceu na
superfície da zircônia tratada). B) Score 1 (mais de metade do cimento permaneceu na superfície da
zircônia tratada). C) Score 2 (menos de metade do cimento permaneceu na superfície da zircônia
tratada). D) Score 3 (nenhum cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada).

O teste qui-quadrado demostrou que houve uma associação significativa entre o

tratamento de superfície empregado e o índice de remanescente adesivo (p<0,005), como

pode ser observado no anexo 4. No grupo de tratamento ácido, observa-se uma maior

freqüência de IRA=0 e IRA=1. O grupo da silicatização apresentou uma maior taxa dos

índices 2 e 3. Enquanto que, no grupo do jateamento, houve um predomínio do IRA=2. Por

fim, no grupo CONT, a maior ocorrência foram dos índices 1 e 2. A figura 27 permite uma

melhor visualização visual dessa distribuição.

Figura 27- Porcentagem do Índice de Remanescente Adesivo (IRA).

4.6 Microscopia Eletrônica de Varredura

Leituras no microscópio eletrônico de varredura, realizadas em corpos de prova

representativos de cada grupo, estão indicadas nas figuras abaixo. No grupo ZECS, verificou-

se a ocorrência de falhas classificadas com o Índice de Remanescente Adesivo 0, 1 e 2, como

destacado na figura 28. Houve um predomínio do IRA=0 e IRA=1.
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Figura 28 - Microscopia eletrônica de varredura de corpos de prova representativos do grupo ZECS.
A) Aumento de 50x da falha que representa o IRA=0 (todo o cimento permaneceu na superfície da
zircônia tratada) - Corpo de prova 7A. B) Detalhe em aumento de 500x da região indicada na imagem
A, indicando a interface entre a zircônia e região de permanência do remanescente adesivo. C)
Aumento de 50x que representa o IRA=1 (mais de metade do cimento permaneceu na superfície da
zircônia tratada) - Corpo de prova 5A D) Aumento de 500x na região destacada na imagem C no qual
é verificado a região de fratura do cimento. E) Aumento de 50x que representa o IRA=2 (menos de
metade do cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada) - Corpo de prova 7B. F) Destaque da
região assinada na figura E com aumento de 500x.

O grupo ROC apresentou falhas com IRA=1, IRA=2 e IRA=3. A figura 29 mostra

exemplo dos índices 1 e 3 analisados no MEV.
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Figura 29 - Microscopia eletrônica de varredura de corpos de prova representativos do grupo ROC.
A) Aumento de 50x que representa o IRA=1 (mais de metade do cimento permaneceu na superfície da
zircônia tratada) - Corpo de prova 20B B) Aumento de 500x na região destacada na imagem A, na
qual é verificado a região de fratura do cimento. C) Aumento de 50x que representa o IRA=3 (nenhum
cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada) - Corpo de prova 20A. D) Destaque da região
assinada na figura E com aumento de 500x que evidencia ausência de cimento.

No grupo OxAl, houve um predomínio do índice de remanescente adesivo do tipo 2,

porém ainda verificou-se a presença de índices 1 e 3, como exemplificado na figura 30.
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Figura 30 - Microscopia eletrônica de varredura de corpos de prova representativos do grupo OxAl.
A) Aumento de 50x que representa o IRA=1 (mais de metade do cimento permaneceu na superfície da
zircônia tratada) - Corpo de prova 51A B) Aumento de 500x na região destacada na imagem A, onde é
possível observar linhas de fratura no cimento. C) Aumento de 50x que representa o IRA=3 (nenhum
cimento permaneceu na superfície da zircônia tratada) - Corpo de prova 22A. D) Destaque da região
assinada na figura E com aumento de 500x em que se confirma a ausência do cimento com sua
permanência apenas na borda.

Por fim, no grupo CONT, observou-se a ocorrência de todos os tipos de índice de

remanescente adesivo. As análises do MEV, apresentadas na figura 27, representam o IRA=0,

IRA=1 e IRA=2.
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Figura 31 - Microscopia eletrônica de varredura de corpos de prova representativos do grupo CONT
A) Aumento de 50x da falha que representa o IRA=0 (todo o cimento permaneceu na superfície da
zircônia tratada) - Corpo de prova 38B. B) Detalhe em aumento de 500x da região indicada na
imagem A. C) Aumento de 50x que representa o ARI=1 (mais de metade do cimento permaneceu na
superfície da zircônia tratada) - Corpo de prova 40A D) Aumento de 500x na região destacada na
imagem C. E) Aumento de 50x que representa o ARI=2 (menos de metade do cimento permaneceu na
superfície da zircônia tratada) - Corpo de prova 38A. F) Destaque da região assinada na figura E com
aumento de 500x, onde são visíveis áreas de fratura do cimento.
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5. DISCUSSÃO

A zircônia é uma cerâmica cada vez mais utilizada na odontologia moderna.

Combina boas características estéticas aliadas a excelentes propriedades mecânicas, além da

biocompatibilidade (Zhang e Lawn, 2018). Por esse motivo, apresenta uma gama de

indicações, que inclui inlays/onlays, coroas unitárias, próteses parciais fixas, implantes e

pilares de implantes (Manicon, Iommetti, Raffaelli, 2007).

Porém, o fato de ser bioinerte, ou seja, de ser resistente à corrosão e não alterar sua

composição química quando exposta na cavidade oral, apesar de ser uma vantagem do ponto

de vista biológico, pode trazer algumas desvantagens, relacionadas principalmente à

dificuldade de tratamento de superfície desse material (Wang et al., 2014). Logo, a

abordagem convencional de condicionamento ácido das cerâmicas à base de sílica, como

cerâmicas feldspáticas, reforçadas por leucita e dissilicato de lítio, não altera a superfície da

zircônia, devido ao seu elevado e denso conteúdo cristalino (Derand, Molin e Kvam, 2005).

Dessa forma, o grande desafio é encontrar um tratamento de superfície capaz de

melhorar a força de adesão à zircônia sem comprometer suas propriedades mecânicas (Ansari

et al., 2018). O presente trabalho foi baseado nessa premissa. Então, diferentes tratamentos de

superfície foram testados. Eles foram avaliados com relação às alterações que promoveram

nas características superficiais da zircônia, dentre as quais estão incluídas a rugosidade,

topografia e microdureza superficiais, e também com relação à resistência adesiva após

cimentação com cimento resinoso.

O estabelecimento de uma ligação forte e duradoura entre o cimento resinoso e as

restaurações de zircônia depende da formação de conexões micromecânicas e de interações

químicas. Nesse trabalho, três métodos de tratamento micromecânico foram comparados:

jateamento com óxido de alumínio, silicatização e condicionamento com ácido fluorídrico.

Em associação a esses, foram empregados dois tratamentos químicos distintos: uso de silano e

uso de primer de zircônia contendo 10-MDP.

O jateamento com óxido de alumínio seguido pelo uso de primes ou cimentos

resinosos com monômeros funcionais é um tratamento bem estabelecido e que resulta em

valores satisfatórios de resistência adesiva (Blatz et al., 2018). O jateamento consiste em um

método simples e comumente empregado para aumentar a molhabilidade, rugosidade

superficial e área de superfície para interligação micromecânica (Blatz et al., 2009; Özcan et

al., 2008). Por esse motivo, é utilizado em diversos estudos como uma referência quando

novos tratamentos de superfície são testadas (Harb et al., 2021; Cho et al., 2017). Colombo et
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al. (2020) ao compararem o jateamento com o condicionamento ácido, verificaram valores

maiores de resistência adesiva no grupo do jateamento em relação aos demais métodos.

Tsukakoshi et al. (2008) concluíram que o jateamento é o método mais efetivo de aumentar a

retenção micromecânica. Chen et al. (2020) concluíram que a adesão durável pode ser obtida

tanto por meio de jateamento com óxido de alumínio combinada com aplicação de cimento

autoadesivo com 10-MDP quanto com o processo de silicatização seguido da aplicação do

silano.

Porém, o jateamento pode afetar as propriedades mecânicas da cerâmica devido à

aceleração da transformação de fase tetragonal para monoclínica, o que pode criar defeitos

estruturais que formam áreas de concentração de tensão e, consequentemente, pode aumentar

as chances de falha cadastrófica e prematura das restaurações (Obradovic-Djuricic et al.,

2013; Silva et al., 2016). Diversas variáveis podem afetar o resultado do jateamento, e

incluem o tamanho das partículas, a pressão, o ângulo de incidência e a distância entre o

jateador e as amostras (Kulunk et al., 2011). Anteriormente, acreditava-se que partículas

maiores aumentavam a resistência adesiva (Wolf, Powers, O’Keefe, 1993). Porém, evidência

recente indica que jateamentos mais agressivos não necessariamente produzem maior ativação

das superfícies da zircônia (Kwon et al., 2020). Assim, o jateamento com partículas abrasivas

de menor tamanho associado com menor pressão de aplicação é preferível por induzir dano

limitado, resultando em transformação de fase em região limitada, na qual é formada área de

tensão compressiva (Chintapalli et al., 2013). O jateamento realizado no presente estudo foi

feito com partículas de óxido de alumínio de 110 µm sob pressão de 3 bar e distância de 20

mm por 15s. Esses parâmetros foram determinados com base no grupo silicatização, cuja

partícula apresenta o diâmetro de 110 µm, para padronizar o procedimento. Apesar de não

possuir dimensão reduzida, conforme tendência atual, seu uso ainda é justificável por

representar o tratamento padrão ouro. Kwon et al. (2020) evidenciaram que a indução de

transformação da fase monoclínica para tetragonal pelo jateamento depende mais da pressão

que do tamanho da partícula propriamente dito.

A silicatização, processo que envolve o jateamento com partículas de óxido de

alumínio modificadas com sílica, constitui outro método de tratamento de superfície bastante

utilizado na Odontologia (Hallman et al., 2012). Resulta em resultados satisfatórios de união

adesiva, e por esse motivo também é amplamente empregada na pesquisa como um método

de comparação com novos tratamentos (Lim, Yu e Lee, 2018). Inclusive Tzanakakis et al.

(2016) concluíram em sua revisão sistemática que a silicatização e o jateamento são

considerados métodos de tratamento de referência. A silicatização consiste em um método
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mecânico e também químico, porque resulta em modificações na estrutura e na composição

da zircônia ao promover o depósito de partículas de sílica na superfície (Akgungor, Sen e

Aydin, 2008). Logo, cria irregularidades, aumenta a energia de superfície, melhora a

interligação micromecânica e, também, faz com que haja sílica na superfície da zircônia, a

qual é necessária para a formação de ligações do tipo siloxano mediante a aplicação de um

agente de união (Matinlinna et al., 2006; Xie et al., 2016). El-Korashy e El-Refai (2014)

avaliaram as propriedades mecânicas e o potencial de adesão de diferentes tratamentos

químico-mecânicos e constataram que a silicatização induziu melhoras significativas nas

propriedades testadas e resultou em maiores valores de resistência adesiva em relação ao

jateamento e condicionamento ácido.

Assim como no caso do jateamento, há preocupação com o prejuízo nas propriedades

mecânicas da zircônia que esse tratamento pode trazer em virtude da indução de

transformação de fases (Hjerppe et al., 2016). Além disso, uma desvantagem é que as

partículas de sílica não penetram profundamente na zircônia e podem se soltar da superfície

(Lorente et al., 2010). Como consequência há menor estabilidade da adesão em longo prazo.

Akgungor, Sen e Aydin (2008) verificaram maiores valores de resistência adesiva quando a

silicatização foi realizada, porém, após procedimentos de envelhecimento, houve redução

significativa desse grupo e os maiores valores foram obtidos para os grupos que receberam o

jateamento com óxido de alumínio. Os principais sistemas de silicatização empregados são o

Rocatec (3M ESPE, Minnesota, EUA), cujo uso é laboratorial e o Cojet (3M ESPE,

Minnesota, EUA), que se baseia na utilização de partículas de menor dimensão (30 µm),

sendo empregado em ambiente de consultório. No presente estudo, foi utilizado o Rocatec

que é constituído por um óxido de alumínio revestido por dióxido de sílica de diâmetro de 110

µm. Diversos estudos publicados na literatura utilizaram esse sistema (Hjerppe et al., 2016;

Lin, Yu, Lee, 2018; Liu et al., 2015).

O condicionamento com ácido fluorídrico é uma etapa bem estabelecida e com

efetividade comprovada para o condicionamento das cerâmicas vítreas, sendo considerado

inadequado no caso das cerâmicas policristalinas. No entanto, diversos estudos indicam que

soluções de ácido fluorídrico são capazes de condicionar a superfície da zircônia e,

consequentemente, gerar alterações na sua morfologia e favorecer a adesão (Sriampron et al.,

2014; Smielak e Klimek, 2015; Yu et al, 2020). O mecanismo exato através do qual esse

condicionamento ocorre ainda não está bem estabelecido. Alguns autores propuseram que o

elemento flúor do ácido fosse capaz de dissolver o óxido de zircônia e o óxido de ítrio para

formar fluoreto, óxidos e complexos de hidróxido (Lowalekar e Raghavan, 2004). Vale
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ressaltar que o tratamento com ácido, para ser eficaz no condicionamento de zircônias, deve

ser feito sob condições específicas. Há evidências que alterações no tempo, temperatura e

concentração do ácido são importantes para provocar modificações na superfície dessa

cerâmica. Um estudo de Sriamporn (2014) revelou alterações morfológicas na topografia

superficial da zircônia após a aplicação de ácido fluorídrico 9,5% a 25ºC por 24h, 9,5% a

80ºC por 30min e 48% a 25ºC por 30min e 60min. Kim et al. (2020), após testarem o

tratamento ácido em diferentes condições de temperatura e concentração, concluíram que o

condicionamento com ácido fluorídrico 20% a 70-80ºC e a 40%, tanto à temperatura ambiente

quanto a 70-80ºC, foram capazes de aumentar a rugosidade superficial e irregularidades e,

consequentemente, elevar também a resistência à adesão.

Diante das evidências que indicam que o tratamento ácido pode ser eficaz, diversos

produtos de condicionamento da zircônia baseados em soluções ácidas têm sido introduzidos

no mercado. Cho et al. (2017) testaram a mistura entre ácido nítrico e ácido fluorídrico,

conhecida comercialmente como Zircos E etching system (Zirconia Surface Architecturing

Technique, M&C Dental Co., Eunjin Chemical Co., Seul, Coreia do Sul), em diferentes

tempos, temperaturas e com diferentes cimentos. No grupo do condicionamento ácido, os

valores de resistência adesiva foram significativamente maiores em relação aos grupos do

jateamento ou silicatização quando foram utilizados os cimentos Rely X Unicem U200 (3M

ESPE, St. Paul, MN, EUA) e Superbond (Sun medical, Moriyama, Japão).

No presente estudo, um novo kit de condicionamento ácido de zircônia disponível

comercialmente foi testado: Zirconia Etchant Cloud System (Medifive, Incheon, Coreia do

Sul). Esse kit é composto por alguns componentes químicos que incluem: o ácido fluorídrico

a 9% (Zirconia Etchant), primer de zircônia com 10-MDP (Zirconia Primer), ambos utilizados

para o tratamento de superfície da zircônia, gel neutralizador (HF Neutralizer) e pó que reage

com a água gerando reação exotérmica (Zir Etchant Cloud Pack). Além desses componentes

químicos, o kit vem com um aparato de proteção, chamado Safe Shell, constituído por quatro

componentes, os quais possibilitam o vedamento hermético, com espaços específicos para a

acomodação das cerâmicas a serem tratadas e para a reação exotérmica ocorrer sem que haja

liberação de gases potencialmente tóxicos. Esse dispositivo é muito interessante pelo fato de

aumentar a segurança no processo de condicionamento, haja vista que uma limitação do

tratamento com soluções ácidas sob elevadas temperaturas está relacionada à liberação de

vapores durante o aquecimento da solução, que podem ser aspirados, e também devido ao

potencial cáustico dessas substâncias (Guazzato et al., 2004). Desse modo, o kit testado nesse

estudo, Zirconia Etchant Cloud System, preconiza a associação de um tratamento de
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superfície mecânico, o condicionamento com ácido fluorídrico 9% sob elevada temperatura

(em torno de 80 ºC) por 10 min, e um tratamento químico por meio da aplicação de um

primer de zircônia com 10-MDP.

De modo semelhante, Yu et al. (2020) também testaram uma solução ácida que

contém ácido fluorídrico, fosfórico e clorídrico (Smart Etching, Yes Biogold Inc., Seul,

Coreia do Sul) aplicada na superfície da zircônia por 10 minutos a temperaturas de 70-80°C.

Verificaram que a solução foi capaz de condicionar a superfície da zircônia, criando

irregularidades que aumentaram a rugosidade superficial e que houve aumento da resistência

adesiva em relação aos demais grupos. Uma possível explicação para o efeito satisfatório que

o aumento da temperatura apresenta é que essa condição aumenta a atividade molecular do

ácido, por isso a zircônia pode ser condicionada de maneira eficiente em menor tempo.

Apesar dos resultados promissores, ainda não há consenso a respeito da capacidade

do condicionamento ácido melhorar os valores de resistência adesiva, haja vista os resultados

muito variados. Estudos reportaram que o ataque ácido não melhorou a resistência adesiva

(Chaiyabutr et al. 2008; Smielak e Klimek, 2015). Em seu estudo in vitro, Colombo et al.

(2020) compararam o efeito de uma solução de ácido clorídrico e cloreto férrico com outros

tratamentos de superfície e constataram que esse grupo obteve os menores valores de

resistência adesiva, até mesmo em comparação ao controle, e os maiores valores foram

obtidos para o grupo de jateamento com óxido de alumínio. Por outro lado, como citado

anteriormente, há também diversos estudos que verificaram resultados superiores e

satisfatórios de resistência adesiva quando o tratamento ácido foi empregado (Cho et al.,

2017; Sriampron et al., 2014; Smielak e Klimek, 2015; Yu et al, 2020). Liu et al (2015)

comprovaram a superioridade do tratamento com solução de ácido fluorídrico e nítrico sob

elevada temperatura em comparação a outros tratamentos de superfície. Sakrana et al. (2020)

também constataram que o tratamento com essa solução sob elevada temperatura após

jateamento aumentou a rugosidade superficial, consequentemente, a retenção micromecânica

e a resistência adesiva. De modo semelhente, Harb et al. (2021) verificaram que o tratamento

com solução de ácido fluorídrico e nítrico sob elevada temperatura após o jateamento com

partículas de óxido de alumínio aumentou significativamente a retenção de coroas de zircônia

cimentadas sobre dentes.

De modo similar ao descrito para o jateamento e silicatização, há preocupação com o

efeito que esse tratamento possa ter na indução de transformação de fase tetragonal para

monoclínica devido ao fenômeno de degradação em baixa temperatura associado com

condições úmidas (Lughi e Sergo, 2010). Porém, há relato que essa transformação é menor do



104 | Discussão

que a que ocorre no jateamento e não é suficiente para afetar a resistência da zircônia (Lee et

al., 2015).

Com o intuito de compreender melhor o efeito desse novo kit de condicionamento

com ácido hidrofluorídrico sob elevada temperatura (Zirconia Etchant Cloud System) no

tratamento de superfície da zircônia Y-TZP em comparação com tratamentos mais

amplamente empregados e descritos na literatura (jateamento e silicatização), alguns testes

foram elegidos na metodologia desse trabalho. Esses testes incluem: avaliação da rugosidade

e topografia superficial por meio de microscópio confocal de varredura a laser, determinação

da microdureza de Vickers, teste de cisalhamento para determinação da resistência adesiva e

avaliação do padrão de falha por meio da classificação do Índice de Remanescente Adesivo.

Cada uma dessas etapas e seus resultados serão discutidos abaixo.

Diversos estudos avaliaram a rugosidade superficial por área de materiais

restauradores na Odontologia (Kantorski et al., 2006; Harianawala et al., 2014). No contexto

de adesão às cerâmicas, a rugosidade superficial é um fator importante. O objetivo do

tratamento de superfície mecânico é aumentar a rugosidade, porque isso representa aumento

das irregularidades e da área disponível para interligação micromecânica com o adesivo. O

aumento da rugosidade, portanto, de forma geral, aumenta a energia de superfície da zircônia

e a molhabilidade (Ramakrishnaiah et al., 2016). Assim, estudos anteriores revelaram que

maior rugosidade superficial está associada a maiores valores de resistência adesiva (Yang,

Barloi e Kern, 2010; Yoshida, 2020). Porém, novas evidências indicam que esse aumento da

rugosidade afeta a resistência adesiva até certo ponto. Logo, a rugosidade não é o único fator

decisivo, e outros aspectos devem ser levados em consideração, como, por exemplo, os

diversos mecanismos de união química associados aos diferentes tipos de tratamentos de

superfície e, também, as caraterísticas de viscosidade do cimento resinoso que deve ser

suficiente para penetrar as irregularidades (Kim et al., 2020; Chen et al., 2020).

A avaliação da rugosidade superficial pode ser realizada por meio de diferentes

técnicas, como o uso de microscopia 3D a laser (Yoshida, 2020; Cho et al., 2017), uso de

perfilômetro (Chen et al., 2020) e microscópio de força atômica (Kim et al., 2020). No

presente estudo foram feitas leituras iniciais e finais com auxílio de microscópio confocal a

laser. Devido ao tamanho dos corpos de prova quadrados, foram realizadas 9 leituras por

corpo de prova, numa tentativa de varrer o máximo possível a faixa central da zircônia, onde

foram cimentados os corpos de prova cilíndricos.

Os corpos de prova quadrados apresentaram elevada rugosidade inicial, com valores

de: 3,604 µm (grupo ZICS), 2,497 (grupo ROC), 2,727 (grupo OxAl) e 3,187 (grupo CONT).
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Isso é explicado pelo fato de que as leituras foram realizadas sem qualquer tipo de polimento

de superfície, sendo obtidas após a regularização das amostras apenas com lixa d’água 400.

Como o objetivo seria avaliar a superfície interna da restauração, onde o processo de adesão

ocorre, a intenção foi reproduzir o que ocorre clinicamente, considerando que as restauração

indiretas são cimentadas após a fresagem. Porém, essa escolha metodológica dificultou a

observação dos reais efeitos que o tratamento de superfície imprimiu na superfície das

zircônias. Assim, em estudos futuros provavelmente uma etapa inicial de polimento em

alguns corpos de prova utilizados para esse teste poderia facilitar a análise do efeito real

obtido.

Diante do exposto, observa-se, pelos resultados finais, tendência que contrasta com

os resultados descritos na literatura. No grupo do tratamento com ácido fluorídrico, foi

observada redução significativa nos valores da rugosidade superficial. Outros autores

comumente observaramm aumento da rugosidade. Kim et al. (2020) verificaram aumento da

rugosidade quando foi realizado tratamento com ácido fluorídrico 10% a 70-80ºC. Yu et al.

(2020) e Casucci et al. (2009) constataram o mesmo aumento na rugosidade após o tratamento

com soluções ácidas. Inclusive, de modo geral, quanto maior a temperatura e a concentração

do ácido, maiores os valores de rugosidade superficial (Kim et al., 2020). Como explicado

anteriormente, o resultado do presente estudo é em decorrência de uma elevada rugosidade

superficial inicial e, pelas imagens da topografia de superfície, conforme será comentado

abaixo, observa-se que o ácido foi capaz de condicionar a superfície da zircônia com

dissolução da mesma.

O jateamento e a silicatização também reduziram a rugosidade superficial em relação

às condições iniciais, porém não houve diferença significativa entre as medições iniciais e

finais. Esse resultado também é contrastante com o observado na literatura, haja vista que

diversos estudos relatam aumento na rugosidade após esses tratamentos (Yang, Barloi, Kern,

2010; Chen et al., 2020; Moqbel et al.; 2020). A explicação para esse achado também é

justificada pela alta rugosidade superficial inicial das amostras.

A avaliação entre grupos de tratamento de superfície constatou que o jateamento e a

silicatização contribuíram para a rugosidade significativamente maior que a observada no

tratamento com ácido. Esse fenômeno foi observado em outro estudo descrito na literatura

(Chen et al., 2020). Porém, não há consenso. El-Korashy e El-Refai (2014) verificaram que o

grupo de condicionamento com solução ácida contendo metanol, ácido clorídrico e cloreto

férrico, apresentou maiores valores de rugosidade em relação aos grupos de jateamento e

silicatização. Liu et al. (2015) também obtiveram maiores valores de rugosidade superficial
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no grupo de condicionamento com ácido fluorídrico em relação aos grupos controle, de

silicatização e de condicionamento com ácido nítrico.

Além da rugosidade, a análise da topografia superficial é importante parâmetro para

verificar as alterações que o tratamento de superfície provocou na zircônia (Akgungor, Sen,

Aydin, 2008; Kim el al., 2020). Nesse trabalho essa análise foi feita por meio do microscópio

confocal de varredura a laser. A topografia inicial dos corpos de prova apresenta aspecto

semelhante: verifica-se a presença de ranhuras decorrentes do processo de fabricação das

amostras com a cortadeira.

No grupo do tratamento com ácido, fica evidente que ocorreu alteração da

morfologia da superfície. Logo, o ácido fluorídrico foi capaz de condicionar a zircônia.

Alguns estudos especulam que o tratamento ácido em elevada temperatura é capaz de

dissolver quimicamente os grãos da superfície da zircônia, aumentando o espaço entre os

limites dos grãos através da remoção de átomos periféricos com alta energia, o que resulta na

criação de ranhuras na superfície (El-Korashy e El-Refai, 2014; Casucci et al., 2009; Wagner

e Kern, 2000). Além desse mecanismo de formação de ranhuras irregulares pelo aumento do

espaço entre os grãos, imagens de microscopia eletrônica de varredura e de microscopia de

força atômica sugerem que também há um aumento das porosidades pela redução do tamanho

dos grãos também (Sriamporn et al., 2014; Harb et al., 2021).

O jateamento com óxido de alumínio também provocou alterações na superfície da

zircônia. Nesse grupo, verifica-se superfície rugosa com pequenos picos e vales. De modo

semelhante, a silicatização também contribuiu para a superfície rugosa, porém há evidência da

presença de partículas esféricas aderidas nos espaços entre grãos da zircônia, o que comprova

a capacidade desse método de gerar alteração químicas e físicas na zircônia. Esses achados

são consistentes com as alterações observadas em outros artigos (Xie et al., 2013; Lima et al.,

2019; Chen et al., 2020).

Como exposto anteriormente, há crescente preocupação com a influência que os

tratamentos de superfície possam exercer nas propriedades mecânicas das zircônias. As

características de resistência da zircônia podem ser influenciadas por diferentes tratamentos

de superfície, como jateamento com ácido de alumínio, silicatização, condicionamento ácido

e combinações entre diferentes métodos (Blatz et al., 2003; Vargas, Bergeron e Diaz-Arnold,

2011). Diferentes tratamentos de superfície podem criar danos superficiais, os quais, por sua

vez, podem ser áreas de concentração de tensão, constituindo locais de iniciação e propagação

de possíveis fraturas (Aboushelib et al., 2007). Além disso, podem resultar em transformações

de fase tetragonal para monoclínica (Hjerppe et al., 2016). Por esse motivo, no presente



Discussão | 107

estudo, foi realizado o teste de microdureza antes e após os tratamentos de superfície para

verificar se houve uma influência na resistência do material à edentação. Alguns estudos

mostraram forte correlação entre a redução da microdureza e o aumento da fase monoclínica

(Cattani-Lorente et al., 2011; Chowdhurry et al., 2007). Os valores de Microdureza Vickers

encontrados nesse estudo são consistentes com os descritos na literatura para as zircônias, em

torno de 1300 VHN (Roy et al., 2007; Majic Renjo et al., 2014; Candido et al., 2018). Não

houve diferença significativa para a microdureza, tanto entre os diferentes grupos quanto

entre os diferentes momentos do teste (antes ou após o tratamento de superfície). Esse

resultado é semelhante com o de outro estudo em que também foi verificado que o

condicionamento da zircônia com solução ácida por 30 minutos não comprometeu a

microdureza superficial (Ansari et al., 2018). Isso pode ser interpretado como indicativo de

que não houve a transformação de fase em níveis significativos para alterar a microdureza

(Moqbel et al., 2020). Porém, outros testes devem ser empregados para confirmar esse

resultado, como difração de raios X (para confirmar o percentual de fase tetragonal ou

monoclínica após o tratamento) e outros testes mecânicos (como testes de resistência

flexural). Até mesmo porque, durante o experimento, foi constatada limitação metodológica

relacionada à dificuldade de identificar exatamente as margens da endentação devido à maior

rugosidade superficial. Porém, ainda assim, foi possível inferir que não houve variação

significativa da microdureza com os tratamentos de superfície.

Diante desses resultados, pode-se inferir que a primeira hipótese nula foi

parcialmente aceita, visto que a microdureza não foi alterada com os diferentes tratamentos de

superfície, enquanto que a rugosidade e a topografia de superfície variaram entre os grupos

testados.

Diversas metodologias podem ser empregadas para mensurar a resistência adesiva de

determinado sistema resinoso às cerâmicas. De modo geral estão baseadas na aplicação de

uma carga que gera tensão na interface adesiva até a falha ocorrer. Entre os testes mais

empregados destacam-se os de tração, microtração, cisalhamento e microcisalhamento

(Fernandes Jr et al., 2016). Porém, ainda não há consenso a respeito de qual o melhor

protocolo a ser seguido para a zircônia, até mesmo porque os parâmetros dos testes in vitro

são muito variados e há dificuldade de comparar os diferentes resultados encontrados (Della

Bona e Van Noort, 1995). Como na cavidade oral as restaurações são submetidas tanto a

forças de tração quanto de cisalhamento, ambos os métodos podem ser aplicados, desde que

certo rigor metodológico seja empregado de modo a garantir que a tensão seja exercida o mais

próximo possível da interface adesiva. A norma ISO/TS 11405:2015 determina princípios
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básicos que devem ser seguidos. No presente estudo, o teste de cisalhamento foi empregado

como forma de determinar a resistência adesiva. Os testes de cisalhamento são mais

amplamente empregados principalmente pela sua simplicidade, enquanto que nos de tração há

maior dificuldade de posicionamento dos espécimes (Placido et al., 2007). Porém, tendem a

apresentar maior desvio padrão devido à distribuição de forças ocorrer de modo desigual na

interface adesiva (Dündar et al., 2007; Tanis e Akçaboy, 2015). Esse fenômeno foi verificado

nos resultados obtidos neste estudo, inclusive pode ser um fator que contribuiu para que não

fossem encontradas diferenças significativas entre os grupos que receberam tratamento de

superfície. Assim sendo, a complementação dos resultados encontrados com metodologias

que empreguem outros testes, no futuro, pode ser interessante para confirmar os achados deste

trabalho.

Portanto, a resistência adesiva após o tratamento com o ácido fluorídrico do kit

comercial Zirconia Etchant Cloud System foi testada através de teste de cisalhamento e

comparada com os resultados obtidos quando o jateamento com óxido de alumínio e

silicatização foram utilizados, os quais são amplamente pesquisados na literatura. As médias e

desvio padrão da resistência adesiva obtidos para os grupos de jateamento, condicionamento

ácido, silicaticação e controle foram, respectivamente: 11,40 (±4,489) MPa, 9,57 (±3,69)

MPa, 8,31 (±4,33) MPa e 6,476 (±2,565) MPa. O grupo de jateamento obteve os maiores

valores de resistência adesiva, seguido pelo condicionamento ácido, silicatização e, por fim, o

controle. Porém, só foi verificada diferença significativa entre os grupos jateamento e controle

(p<0,05). Alguns fatores, além do tratamento de superfície em si, previamente mencionados,

valem a pena serem discutidos, pois podem ter influenciado na obtenção desses resultados, os

quais estão relacionados ao protocolo de cimentação escolhido.

O formato e materiais empregados para cada corpo de prova submetido ao teste de

cisalhamento constitui fator de variação entre os diversos estudos descritos e têm relação com

os resultados obtidos, haja vista que alteram a interface adesiva. De modo geral, é necessário

que haja uma superfície plana que receberá o material adesivo, porém esse material adesivo

pode ser utilizado como um filme fino e o material aderente usado em volume ou em forma

de haste ou também o próprio material adesivo pode ser usado como corpo (ISO/TS 11405).

No presente estudo, o material adesivo foi utilizado como filme e um corpo de prova plano

com superfície tratada (corpos de prova quadrado) recebeu a cimentação de um cilindro de

zircônia por meio da interposição do cimento resinoso. Esse modelo tem a vantagem de focar

apenas na interface cimento/zircônia sem aumentar a espessura do cimento ou envolver outros

materiais, como dentina ou resina composta. Steiner et al. (2020), avaliaram o efeito de vários
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cimentos e primers na cimentação de restaurações zircônias por meio da cimentação de

cilindros de zircônia sobre barras planas de zircônia e concluíram que esses fatores possuem

influência relevante na resistência adesiva. Outras metodologias amplamente empregadas

incluem a cimentação de cilindros de resina composta (Xie et al., 2013; Kim et al. 2020; Chen

et al., 2020) ou a construção de cilindros com o próprio cimento resinoso (El-Korashy e El-

Refai, 2014; Cho et al., 2017; Yu et al., 2020).

Já é bem embasado pela literatura disponível que apenas o tratamento mecânico, seja

qual for o escolhido, não é suficiente para estabelecer união adesiva forte e duradoura com a

zircônia, sendo fundamental associar métodos mecânicos e químicos (Steiner et al., 2020). O

tratamento químico é capaz de modificar a topografia e as propriedades fisico-químicas da

superfície da zircônia, logo afeta a habilidade do cimento resinoso de escoar sobre a cerâmica,

o que pode melhorar ou atrapalhar a resistência adesiva (Souza et al., 2014; Inokoshi et al.,

2014). Inclui tanto o uso de primers ou silanos e também dos cimentos.

A atividade dos primers e silanos está baseada na presença de moléculas funcionais

em sua composição, as quais reagem, de alguma forma, com componentes presentes na

cerâmica e aumentam a molhabilidade e a capacidade de ligação química com a superfície. Os

agentes de união do tipo silano são componentes híbridos que promovem ligação química

entre entre materiais orgânicos e inorgânicos. O 3-metacriloxipropil trimetoxisilano (3-MPS)

é uma das moléculas mais utilizadas na Odontologia e constitui o princípio ativo do silano

empregado nesse trabalho. Seus grupos inorgânicos são capazes de formar ligações covalentes

do tipo siloxano (-Si-O-Si-) com a sílica do material cerâmico enquanto que sua porção

orgânica polimeriza com a matriz orgânica do cimento resinoso (Shen et al., 2004). Assim

sendo, sua efetividade depende da disponibilidade de componentes de sílica, por isso, no

contexto de adesão à zircônia, sua indicação é limitada, com o seu emprego associado ao

processo de silicatização. Com relação aos primers, entre os monômios funcionais

empregados, o 10-MDP é o mais amplamente estudado e utilizado para adesão à zircônia,

haja vista que promove ligação durável com a mesma (Yoshida, 2021). Há diversas formas de

apresentação do 10-MDP, que pode ser utilizado como componente de adesivos (em adesivos

universais ou auto-condicionantes), como primers e, também, como constituintes de cimentos

resinosos (Go, Shin, Park, 2019). Além disso, entre os primers de cerâmica contendo 10-

MDP, existem diversas composições comercialmente disponíveis. Eles podem ter em sua

formulação apenas o 10-MDP e solvente ou também apresentar o 10-MDP com outros

princípios ativos, como os silanos. As variações na formulação química podem afetar a

eficácia da adesão do 10-MDP à zircônia, haja vista que os ingredientes podem competir para
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o contato com a superfície da zircônia. Por esse motivo, diversos estudos têm sido feitos com

o intuito de verificar qual a melhor formulação. Lima et al. (2019) compararam o efeito dos

primers contendo silano e 10-MDP nas propriedades físico-químicas da zircônia e na

resistência adesiva e concluíram que a efetividade da interação química entre o MDP e a

zircônia pode ser comprometida por sistemas com múltiplos componentes, assim os primers

contendo apenas o MDP seriam mais eficazes. De modo semelhante, Yoshida (2021)

observou que primers contendo apenas MDP são mais indicados que primers de cerâmica

com múltiplos componentes e também concluiu que a concentração de 4,0% em peso de MDP

atingiu os maiores valores de resistência adesiva. No presente trabalho, para a cimentação dos

grupos de condicionamento ácido, jateamento e controle, foi utilizado primer contendo

apenas 10-MDP presente no próprio kit do condicionamento ácido (Zirconia Prime, Zirconia

Etchant Cloud System, Medifive, Incheon, Coreia do Sul).

Ainda não há consenso na literatura a respeito de qual opção seria melhor para a

adesão à zircônia após a silicatização: o uso do silano ou do 10-MDP. Lim et al. (2018), em

seu estudo, concluíram que a associação da silicatização com primers e cimentos contendo

MDP obtiveram os maiores valores de resistência adesiva. Porém, Xie et al. (2016), em sua

metanálise, mostraram que a silicatização combinada com a silanização torna a interface

adesiva cimento resinoso/zircônia mais resistente à água do que a formada pelo 10-MDP. A

explicação possível é que as ligações P-O-Zr formadas por 10-MDP podem ser hidrolizadas,

levando à degradação da afinidade química da interface adesiva (Silva et al., 2014). Por esse

motivo, a silicatização ainda é atualmente indicada e foi o procedimento de escolha nesse

trabalho. Chen et al (2020) empregaram metodologia semelhante: uso de silano para o grupo

da silicatização e de primer com 10-MDP para o grupo de jateamento com óxido de alumínio.

A escolha do cimento é tão importante quanto o tratamento de superfície (Subasi e

Inan, 2014). O uso de cimentos resinosos é vantajoso em relação aos cimentos convencionais,

porque, dentre outras vantagens, contribuem para maior resistência adesiva (Yang et al. 2018)

e resistência à fadiga (Campos et al., 2017). A seleção do cimento deve ser feita levando em

consideração suas propriedades mecânicas e também sua composição química. Por exemplo,

a capacidade de escoamento constitui fator que interfere na resistência adesiva. O melhor

escoamento aumenta a retenção micromecânica, haja vista que o cimento é capaz de penetrar

nas irregularidades criadas pelo tratamento de superfície; caso não tenha essa capacidade, há

redução da efetividade desse tratamento (Kim et al., 2013). Quanto à sua composição, os

cimentos resinosos podem ser categorizados em dois grupos principais: os convencionais e

autoadesivos. Os cimentos convencionais requerem etapas prévias de adesão, o que torna o



Discussão | 111

procedimento mais sensível à técnica e mais demorado. Por sua vez, os autoadesivos

permitem simplificação, já que não exigem etapa prévia de condicionamento ácido e

aplicação de adesivo no substrato dentário. Na sua composição apresentam polímeros

associados a monômeros funcionais ácidos, como ácidos carboxílicos (4-META, PMGDM)

ou ácidos fosfóricos (4-Aminodifenilamina, 10-MDP). As pesquisas na área indicam que os

cimentos com 10-MDP apresentam maior resistência adesiva que outras composições (Blatz

et al., 2007; Murakami et al., 2017; Lim, Yu e Lee, 2018). Porém, no protocolo de cimentação

desse estudo, o cimento resinoso autoadesivo utilizado, RelyX U200 (3M ESPE, Seefeld,

Alemanha), não possui 10-MDP em sua constituição. Esse fato é compensado pela aplicação

prévia do primer de zircônia contendo 10-MDP. Go, Shin e Park (2019) compararam a força

de resistência adesiva por microcisalhamento de quatro cimentos resinosos autoadesivos com

ou sem 10-MDP em sua combinação em associação ou não com primers com 10-MDP. Eles

observaram que sem a aplicação do primer os cimentos resinosos autoadesivos com 10-MDP

apresentaram valores de resistência adesiva significativamente maiores. Porém, não houve

diferença significativa entre o cimento RelyX U200 e o cimento com 10-MDP que obteve os

maiores resultados quando a etapa prévia de aplicação de primer de zircônia foi realizada.

Outros estudos ainda avaliaram o efeito da combinação da utilização de primer e cimento

contendo 10-MDP. Lim et al. (2018) verificaram que o grupo que utilizou primer e cimento

com 10-MDP demonstraram os maiores valores de resistência adesiva, enquanto que não

houve diferença significativa entre o grupo que empregou primer com 10-MDP associado ao

cimento resinoso sem esse componente e o que usou primer sem 10-MDP combinado com

cimento com 10-MDP.

Diante desses conhecimentos algumas observações relacionadas aos resultados de

resistência adesiva obtidos nesse trabalho podem ser traçadas. Os maiores valores foram

obtidos para o grupo de jateamento associado à aplicação de primer com 10-MDP, o que é

condizente com diversos resultados obtidos na literatura (Blatz et al., 2009; Özcan et al.,

2008; Blatz et al., 2018; Colombo et al., 2020). O jateamento foi capaz de alterar a topografia

da zircônia, criando áreas de microretenção que aumentaram a área de adesão e o primer foi

capaz de favorecer a ocorrência de ligações químicas com a zircônia. Depois desse grupo, o

condicionamento ácido foi o que promoveu os melhores valores de resistência adesiva,

inclusive não houve diferença significativa entre esses grupos. Isso demonstra que o novo

tratamento proposto é promissor. Em ordem decrescente, após esse grupo, vierem os valores

de resistência adesiva do grupo de silicatização. Os menores resultados encontrados para o

grupo de silicatização em relação aos demais grupos de tratamento pode ser explicado pelo
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fato de não ter sido utilizado o primer de zircônia nesse grupo, mas sim o silano contendo 3-

MPS. Logo, a falta do 10-MDP pode ter contribuído para a menor ligação química entre a

zircônia e o cimento resinoso. Ainda, uma possível explicação para o resultado inferior do uso

do silano em relação ao MDP no grupo da silicatização, é que possivelmente as partículas de

sílica depositadas na superfície da zircônia podem ter sido removidas durante as lavagens em

cuba ultrasônica, como observado em estudos anteriores (Yi et al., 2015; Lima et al. 2019),

por isso, provavelmente, não houve muito componente de sílica para a ligação química com o

silano. Por fim, como esperado, o grupo controle obteve os menores valores. Porém, um dado

interessante é que mesmo sem nenhum tratamento mecânico esse grupo ainda teve valores

relativamente altos, o que mostra como o 10-MDP é um monômetro funcional que melhora a

adesão à zircônia. Mesmo assim, seu valor inferior aos demais grupos, comprova o que é

amplamente defendido na literatura: o ideal é que haja a combinação de tratamentos

mecânicos e químicos no processo de adesão à zircônia.

Para melhor avaliar a interação entre os diferentes métodos mecânicos e químicos,

estudos futuros podem ser propostos para testar a combinação dos tratamento mecânicos com

os diferentes primers e cimentos disponíveis no mercado com diversas composições e

princípios ativos.

Além da avaliação da força necessária para ocorrer a falha na união entre a zircônia e

cimento resinoso, é importante também considerar o tipo dessa falha. Existem diversas

classificações e metodologias descritas para esse fim. Diversos estudos (Omidi et al., 2018;

Steiner et al., 2020; Harb et al., 2021) categorizam as falhas em adesivas, coesivas ou mistas.

As falhas adesivas são aquelas que foram ocasionadas por defeitos na interface

cimento/superfície da zircônia. Já as coesivas são resultado de rompimento das forças

coesivas que unem as moléculas do cimento. Por fim, as mistas constituem associação entre a

falha adesiva e coesiva. No presente estudo, uma forma de avaliação diferente foi empregada,

conhecida como Índice de Remanescente Adesivo (IRA, variante do inglês Adhesive Remnant

Index, ARI). Esse sistema foi introduzido por Årtun e Bergland (1984) com o intuito de

avaliar a quantidade de material adesivo que permanece nos dentes após a falha na adesão de

braquetes ortodônticos. É útil para avaliar os locais das falhas de adesão e quantificar o

remanescente adesivo (Pignata et al., 2009). Além da sua introdução e elevado uso nas

pesquisas da área da Ortodontia, foi adaptado também para uso na Odontologia adesiva

(Poggio et al., 2014). Nesse contexto, as falhas são classificadas de acordo com os seguintes

índices: 0, quando todo o cimento permanece na superfície tratada; 1, quando mais da metade

do cimento continua na superfície da zircônia tratada; 2, quando menos da metade permanece
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na superfície; e 3, quando todo o cimento é removido da superfície da zircônia (Colombo et

al., 2018; Colombo et al., 2020). O ideal é que essa classificação seja feita com auxílio de

alguma forma de magnificação, como foi preconizado na metodologia desse trabalho, no qual

uma lupa estereoscópica com aumento de 20 vezes foi utilizada (Montasser e Drummond,

2009). O teste qui-quadrado indicou que houve relação significativa entre o IRA e o

tratamento de superfície utilizado. O tratamento com ácido fluorídrico teve maior percentual

de falhas dos tipos 0 e 1, ou seja, grande parte do cimento ainda permaneceu na superfície

tratada, o que indica que a falha foi, predominantemente, em função da superfície não tratada,

o que evidência certa efetividade do tratamento proposto. Por sua vez, nos grupos do

jateamento, da silicatização e controle, observou-se maior incidência de falhas do tipo 2, ou

seja, menos da metade do cimento permaneceu na superfície tratada, o que pode estar

associado com maior falha no processo de adesão do cimento com a zircônia tratada. Como

relatado por Lim, Yu e Lee (2018), pode-se considerar que há correlação entre o modo de

falha e a resistência adesiva, sendo que as falhas adesivas estão associadas à menor resistência

adesiva entre a zircônia e o agente cimentante.

Com a observação desses resultados de resistência de adesão e Índice de

Remanescente Adesivo após o teste de cisalhamento, é possível inferir que a segunda hipótese

nula foi rejeitada, haja vista que ela dispõe que esses fatores não seriam influenciados pelo

tratamento de superfície mecânico empregado. Porém, houve resistência adesiva

significativamente maior no grupo do jateamento em relação ao controle, apesar de não haver

diferença entre esses grupos e os demais, de condicionamento com ácido fluorídrico e

silicatização. E, também, houve relação significativa entre o tipo de tratamento e o IRA.

O presente estudo apresentou algumas limitações. Entre elas, o fato de que a adesão

foi testada apenas após 24h de armazenamento em água destilada a 37ºC. Clinicamente, as

restaurações cimentadas são expostas a condições adversas, como alteração de temperatura,

exposição a umidade e condições de carga mastigatória. Em estudos in vitro é interessante

tentar reproduzir essas condições, o que é feito através de procedimentos de envelhecimento

artificial. Os diversos estudos indicam que esse envelhecimento afeta a retenção das

restauração e, de modo geral, há redução da resistência adesiva (Blatz et al. 2007; Chen et al.,

2017; Yang et al., 2018). Assim, uma limitação é a ausência de uma etapa de envelhecimento

para verificar possíveis efeitos de hidrólise de ligações químicas na eficiência da retenção em

longo prazo dos tratamentos testados. Estudos futuros devem ser realizados para verificar essa

influência. Além disso, um número limitado de amostras de zircônia foi utilizado e as exatas

condições da cavidade intra-oral não podem ser reproduzidas por testes laboratoriais.
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Por esse motivo, a extrapolação direta do presente estudo in vitro deve ser feita com

cuidado. Futuros estudos in vivo e ensaios clínicos randomizados poderão ser propostos para

confirmar os achados deste trabalho. Além disso, como discutido, futuros estudos podem ser

realizados para alcançar entendimento mais detalhado dos mecanismos de condicionamento

das zircônias com ácido fluorídrico e as melhores condições para melhorar a força de adesão.



6. CONCLUSÃO





Conclusão | 117

6. CONCLUSÃO

Dentro das limitações do estudo in vitro e de acordo com os resultados obtidos, as

seguintes conclusões podem ser elencadas:

• Todos os tratamentos de superfície reduziram a rugosidade superficial das

amostras, porém essa diminuição só foi significativa no grupo de

condicionamento com ácido fluorídrico;

• Os tratamentos propostos foram capazes de alterar as características topográficas

superficiais da zircônia;

• Os diferentes tratamentos de superfície não alteraram a microdureza Vickers da

zircônia;

• O condicionamento com ácido fluorídrico 9% sob temperatura elevada é um

tratamento de superfície promissor, com resultados de resistência adesiva

similares aos encontrados para tratamentos considerados referências pela

literatura (jateamento e silicatização);

• A combinação de tratamentos de superfície mecânicos e químicos é crucial para

obter adesão durável à zircônia;

• Houve correlação direta entre o tipo de falha e o grupo de tratamento de

superfície.
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ANEXOS





Anexo 1

1.1 Rugosidade Superficial Antes do Tratamento de Superfície por Corpo de Prova

Rugosidade Superficial por área (Ra) Inicial (μm)

Grupo
Corpo de

Prova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média

Desvio
Padrão

ZECS

1 4,606 4,863 5,065 4,350 4,563 4,604 5,592 4,736 5,065 4,827 0,371

2 4,452 4,53 4,62 4,567 4,195 4,738 4,396 4,471 4,487 4,495 0,151

3 4,427 4,866 4,369 3,435 3,26 3,617 4,498 4,097 4,261 4,092 0,540

4 4,963 5,498 5,07 5,393 5,382 5,444 5,399 5,537 5,443 5,348 0,196

5 5,255 5,494 5,021 5,015 5,242 4,804 4,844 4,806 5,249 5,081 0,243

6 1,858 1,734 1,81 1,765 1,769 1,757 1,809 1,85 1,894 1,805 0,054

7 2,374 2,478 2,308 2,329 2,206 2,264 1,861 1,938 2,003 2,196 0,213

8 3,524 3,137 3,514 3,594 3,3 3,563 3,06 3,26 3,173 3,347 0,204

9 2,547 2,85 2,756 2,669 2,647 2,94 2,876 2,791 2,529 2,734 0,145

10 2,452 2,486 2,192 2,141 2,037 1,854 1,913 1,99 1,93 2,111 0,230

ROC

11 2,935 2,877 2,709 2,62 2,739 2,662 3,041 2,17 2,388 2,682 0,271

12 1,927 1,944 2,001 1,958 1,797 2,234 2,033 1,812 1,795 1,945 0,140

13 3,086 3,133 3,135 2,583 2,662 2,702 3,383 3,229 3,22 3,015 0,288

14 2,051 1,903 2,202 1,805 1,742 1,811 2,636 2,355 2,407 2,101 0,316

15 2,185 2,206 2,347 2,429 2,122 2,296 2,831 2,435 2,488 2,371 0,213



Rugosidade Superficial por área (Ra) Inicial (μm)

Grupo
Corpo de

Prova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média

Desvio
Padrão

16 2,414 2,588 2,755 2,642 2,424 2,37 2,196 2,453 2,695 2,504 0,179

17 2,575 2,573 2,405 2,269 2,516 2,215 2,397 2,474 2,654 2,453 0,146

18 2,281 2,482 2,132 2,259 2,328 2,181 2,884 2,887 2,973 2,490 0,334

19 2,795 2,805 2,848 2,863 2,98 3,07 3,081 2,769 2,638 2,872 0,146

20 2,646 2,43 2,658 2,332 2,265 2,38 2,706 2,782 2,594 2,533 0,184

OxAl

21 2,229 2,58 2,12 2,121 2,39 2,075 2,384 2,65 2,797 2,372 0,259

22 2,697 2,674 2,768 2,541 2,669 2,67 2,768 2,813 2,511 2,679 0,101

23 2,688 2,442 2,812 2,647 2,621 2,702 2,429 2,57 2,59 2,611 0,122

24 2,689 2,479 2,609 2,511 2,359 2,6 2,596 2,572 2,415 2,537 0,105

25 2,677 2,617 2,85 2,359 2,485 2,257 2,778 2,929 2,796 2,639 0,230

26 3,862 3,788 4,022 3,01 2,812 3,282 2,967 3,15 2,965 3,318 0,453

27 2,831 2,885 2,77 2,593 2,664 2,519 3,093 3,017 3,026 2,822 0,203

28 2,917 2,592 3,101 2,567 2,349 2,886 3,108 2,907 2,589 2,780 0,264

29 2,554 2,614 2,614 2,409 2,823 2,672 2,798 2,791 2,751 2,670 0,136

30 3,035 2,808 2,799 2,582 2,57 2,55 3,091 3,042 3,082 2,840 0,231

CONT
31 2,668 2,628 2,981 2,534 2,448 2,634 2,707 2,562 2,579 2,638 0,150

32 2,887 2,699 2,629 2,549 2,448 2,637 2,919 3,146 2,836 2,75 0,216



Rugosidade Superficial por área (Ra) Inicial (μm)

Grupo
Corpo de

Prova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média

Desvio
Padrão

33 3,142 2,917 3,003 2,86 2,67 3,142 2,861 2,805 2,755 2,906 0,163

34 3,035 2,915 3,025 2,915 2,523 2,914 3,065 3,177 3,43 2,999 0,243

35 2,324 3,019 3,356 3,255 3,079 3,104 2,836 2,836 2,833 2,960 0,303

36 7,397 5,883 4,844 6,408 5,388 5,509 4,281 4,348 3,962 5,324 1,092

37 3,967 3,654 4,233 4,346 4,315 3,953 3,44 3,266 3,198 3,819 0,447

38 3,08 2,895 3,403 3,012 2,795 2,936 2,696 2,715 2,661 2,910 0,235

39 2,833 2,835 2,829 2,612 2,645 2,663 2,715 2,727 2,2627 2,721 0,091

40 2,795 2,692 2,873 2,931 2,709 3,017 2,679 2,871 2,982 2,839 0,127

1.2 Análise Descritiva da Rugosidade Superficial Antes do Tratamento de Superfície por Grupo

Rugosidade Superficial por área (Ra) Inicial (μm)

Corpo de Prova
Média

Desvio
Padrão

Máximo Mínimo Mediana
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZECS 4,827 4,495 4,092 5,348 5,081 1,805 2,196 3,347 2,734 2,111 4 1,3342 5 2 3,7195

ROC 2,682 1,945 3,015 2,101 2,371 2,504 2,453 2,490 2,872 2,533 2 0,3204 3 2 2,497

OxAl 2,372 2,679 2,611 2,537 2,639 3,318 2,822 2,780 2,670 2,840 3 0,2501 3 2 2,675

CONT 2,638 2,75 2,906 2,999 2,960 5,324 3,819 2,910 2,721 2,839 3 0,8197 5 3 2,908



1.3 Rugosidade Superficial Após o Tratamento de Superfície por Corpo de Prova

Rugosidade Superficial por área (Ra) Final (μm)

Grupo
Corpo de

Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

ZECS

1 1,349 1,413 1,314 1,359 1,353 1,278 1,388 1,384 1,37 1,356 0,041

2 1,247 1,247 1,267 1,289 1,275 1,318 1,249 1,262 1,264 1,269 0,023

3 1,297 1,382 1,264 1,269 1,355 1,287 1,312 1,26 1,251 1,297 0,045

4 1,25 1,319 1,243 1,337 1,355 1,384 1,401 1,32 1348 1,329 0,054

5 1,269 1,331 1,302 1,304 1,301 1,29 1,337 1,336 1,371 1,316 0,031

6 1,201 1,237 1,281 1,28 1,275 1,273 1,183 1,236 1,23 1,244 0,036

7 1,189 1,267 1,22 1,235 1,231 1,239 1,166 1,216 1,189 1,217 0,031

8 1,463 1,492 1,449 1,478 1,534 1,519 1,395 1,408 1,361 1,455 0,058

9 1,203 1,316 1,262 1,275 1,245 1,375 1,288 1,304 1,261 1,281 0,048

10 1,266 1,256 1,254 1,226 1,209 1,3 1,269 1,291 1,255 1,258 0,028

ROC

11 2,863 2,591 2,56 2,117 2,032 2,113 2,003 2,52 2,286 2,343 0,302

12 2,695 2,241 2,664 2,038 1,839 2,254 1,937 2,068 1,773 2,168 0,332

13 2,671 2,603 2,727 2,286 1,996 2,24 2,302 2,149 9,056 3,114 2,242

14 2,734 2,441 2,792 2,137 1,694 2,218 1,946 1,881 1,768 2,179 0,404

15 2,865 2,495 2,878 2,124 1,687 2,059 2,331 2,063 1,669 2,241 0,444



Rugosidade Superficial por área (Ra) Final (μm)

Grupo
Corpo de

Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média
Desvio
Padrão

16 2,509 2,164 2,634 2,009 1,706 2 1,824 1,832 1,742 2,047 0,332

17 2,915 2,057 2,574 1,61 1,71 1,659 1,672 1,773 1,667 1,960 0,471

18 2,324 2,167 2,693 1,784 1,705 1,729 2,172 2,281 2,081 2,104 0,324

19 2,648 2,362 2,644 2,209 2,024 2,259 2,244 2,161 1,85 2,267 0,261

20 2,7 2,495 2,735 2,153 1,939 2,11 2,257 2,282 1,944 2,291 0,296

OxAl

21 2,632 2,643 2,709 2,168 2,227 2,077 1,779 1,846 1,949 2,226 0,357

22 2,497 2,491 2,571 2,451 2,317 2,395 2,057 2,148 1,918 2,316 0,225

23 2,591 2,616 2,636 2,231 2,013 2,196 1,714 1,875 1,758 2,181 0,368

24 2,609 2,655 2,58 2,317 2,125 2,283 1,722 1,797 1,712 2,2 0,383

25 2,616 2,629 2,617 2,246 2,119 2,038 1,929 2,104 2,032 2,259 0,284

26 2,699 2,761 2,65 2,708 2,221 2,587 1,823 1,903 1,847 2,355 0,405

27 2,673 2,715 2,666 2,436 2,333 2,393 1,973 1,974 1,943 2,345 0,315

28 2,707 2,745 2,656 2,384 2,264 2,381 1,907 2,024 1,855 2,324 0,341

29 2,68 2,719 2,645 2,169 2,192 2,212 1,775 1,911 1,904 2,245 0,359

30 2,691 2,724 2,689 2,487 2,248 2,382 1,855 1,87 1,743 2,299 0,391



1.4 Análise Descritiva da Rugosidade Superficial Após o Tratamento de Superfície por Grupo

Rugosidade Superficial por área (Ra) Final (μm)

Corpo de Prova
Média

Desvio
Padrão

Mínimo Mediana Máximo
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZECS 1,356 1,269 1,297 1,329 1,316 1,244 1,217 1,455 1,281 1,258 1 0,0678 1 1,289 1

ROC 2,343 2,168 3,114 2,179 2,241 2,047 1,960 2,104 2,267 2,291 2 0,3181 2 2,21 3

OxAl 2,226 2,316 2,181 2,2 2,259 2,355 2,345 2,324 2,245 2,299 2 0,0614 2 2,279 2

1.5 Análise Estatística da Rugosidade Superficial

- Teste de Normalidade - Shapiro-Wilk
Teste de Normalidade - Shapiro-Wilk

Condição Grupos Estetística df Sig.

Rugosidade Inicial ZECS 0,911 10 0,285

ROC 0,966 10 0,848

OxAl 0,884 10 0,146

CONT 0,643 10 0,000

Rugosidade Final ZECS 0,920 10 0,354

ROC 0,727 10 0,002

OxAl 0,942 10 0,571

CONT 0,643 10 0,000



- Modelo linear de medidas repetidas

Grupos p=0,009 tempo p <0,05 grupo*tempo p<0,05

Modelo Linear de medidas repetidas

Comparação Diferença entre
as médias

P valor Intervalo de confiança

Limite inferior Limite superior

Antes ZECS x ROC 1,107 0,025 0,097 2,117

ZECS x OxAl 0,877 0,123 -0,133 1,887

ZECS x CONT 0,417 1,000 -0,593 1,427

ROC x OxAl -0,230 1,000 -1,240 0,780

ROC x CONT -0,690 0,386 -1,700 0,320

OxAl x ROC -0,460 1,000 -1,470 0,550

Após ZECS x ROC -0,969* 0,000 -1,521 -0,417*

ZECS x OxAl -0,973* 0,000 -1,525 -0,421*

ZECS x CONT -1,884* 0,000 -2,436 -1,333*

ROC x OxAl -0,004 1,000 -0,556 0,548

ROC x CONT -0,915* 0,000 -1,467 -0,364*

OxAl x ROC -0,912* 0,000 -1,463 -0,360*



Modelo Linear de medidas repetidas

Grupos Comparação Diferença entre
as médias

P valor Intervalo de confiança

Limite inferior Limite superior

ZECS Antes x Após 2,301* 0,000 1,868 2,735

ROC Antes x Após 0,225 0,299 -0,208 0,659

OxAl Antes x Após 0,451* 0,042 -0,018 0,885

CONT Antes x Após 0,000 1,000 -0,433 0,433



Anexo 2

2.1 Microdureza Vickers Antes do Tratamento de Superfície por Corpo de Prova

Microdureza Inicial (VHN)

Grupo Corpo de Prova 1 2 3 4 5 Média Desvio Padrão

ZECS

1 1637 1342 1111 1384 1362 1367 186,66

2 1419 1680 1871 1539 1508 1603 176,58

3 1415 1316 1622 1305 1052 1342 206,08

4 1376 1599 1328 1666 1628 1519 155,58

5 1516 1718 1601 1573 1302 1542 153,05

6 1109 1416 1591 1316 1393 1365 174,93

7 1358 1522 1479 1480 1285 1425 99,30

8 1543 1257 1643 1543 1462 1490 144,00

9 1387 1376 1535 1296 1486 1416 94,74

10 1189 1553 1379 1319 1228 1334 143,59

ROC

11 1508 1318 1385 1553 1619 1477 123,13

12 1379 1421 1373 1483 1520 1435 64,62

13 1755 1624 1579 1636 1456 1610 107,90

14 1582 1457 1471 1567 1265 1468 126,62

15 1380 1404 1234 1371 1485 1375 90,64

16 1503 1409 1663 1587 1541 1541 94,69

17 1551 1510 1514 1555 1527 1531 20,74



Microdureza Inicial (VHN)

Grupo Corpo de Prova 1 2 3 4 5 Média Desvio Padrão

18 1541 1376 1567 1344 1379 1441 104,11

19 1529 1438 1377 1424 1490 1452 59,11

20 1340 1627 1675 1642 1532 1563 135,62

OxAl

21 1548 1448 1569 1401 1473 1488 69,92

22 1476 1381 1306 1409 1565 1427 98,14

23 1404 1482 1637 1400 1295 1444 126,91

24 1417 1539 1535 1471 1597 1512 69,26

25 1653 1533 1597 1425 1529 1547 85,35

26 1399 1669 1380 1242 1301 1398 163,94

27 1584 1695 1568 1363 1392 1520 139,69

28 1385 1460 1382 1350 1507 1417 64,59

29 1465 1310 1536 1376 1354 1408 91,07

30 1430 1440 1633 1400 1589 1498 104,00

CONT

31 1404 1408 1573 1583 1699 1533 126,41

32 1472 1437 1629 1637 1322 1499 134,02

33 1560 1412 1454 1594 1570 1518 79,96

34 1369 1518 1538 1566 1376 1473 93,71

35 1531 1587 1524 1439 1424 1501 68,19

36 1518 1587 1463 1421 1379 1474 81,64

37 1611 1643 1498 1444 1610 1561 85,56



Microdureza Inicial (VHN)

Grupo Corpo de Prova 1 2 3 4 5 Média Desvio Padrão

38 1443 1561 1549 1552 1500 1521 49,12

39 1573 1550 1466 1523 1481 1519 45,12

40 1543 1575 1642 1444 1592 1559 73,68

2.2 Análise Descritiva da Microdureza Vickers Antes do Tratamento de Superfície por Grupo

Microdureza Inicial (VHN)

Corpo de Prova
Média

Desvio
Padrão

Mínimo Mediana Máximo
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZECS 1367,2 1603,4 1342 1519,4 1542 1365 1424,8 1489,6 1416 1333,6 1440 93,407 1334 1420,4 1603

ROC 1476,6 1435,2 1610 1468,4 1374,8 1540,6 1531,4 1441,4 1451,6 1563,2 1489 70,541 1375 1472,5 1610

OxAl 1487,8 1427,4 1443,6 1511,8 1547,4 1398,2 1520,4 1416,8 1408,2 1498,4 1466 53,290 1398 1465,7 1547

CONT 1533,4 1499,4 1518 1473,4 1501 1473,6 1561,2 1521 1518,6 1559,2 1516 30,479 1473 1518,3 1561



2.3 Microdureza Vickers Após o Tratamento de Superfície por Corpo de Prova

Microdureza Final (VHN)

Grupo Corpo de Prova 1 2 3 4 5 Média Desvio Padrão

ZECS

1 1669 1633 1690 1651 1572 1643 44,97

2 1561 1429 1561 1493 1455 1500 60,33

3 1587 1538 1507 1560 1618 1562 42,91

4 1659 1416 1624 1606 1668 1595 102,99

5 1593 1620 1661 1561 1529 1593 51,17

6 1622 1401 1372 1380 1510 1457 107,61

7 1518 1440 1455 1450 1555 1484 50,32

8 1403 1320 1333 1283 1345 1337 43,71

9 1598 1410 1456 1390 1395 1450 86,84

10 1460 1558 1419 1428 1585 1490 76,54

ROC

11 1696 1446 1454 1489 1584 1534 105,96

12 1324 1355 1471 1322 1395 1373 62,07

13 1485 1596 1483 1330 1504 1480 95,61

14 1558 1383 1404 1253 1417 1403 108,54

15 1406 1611 1606 1375 1563 1512 113,18

16 1583 1403 1562 1277 1487 1462 125,47

17 1659 1610 1591 1597 1657 1623 32,87

18 1463 1370 1512 1457 1447 1450 51,16



Microdureza Final (VHN)

Grupo Corpo de Prova 1 2 3 4 5 Média Desvio Padrão

19 1603 1383 1463 1498 1411 1472 85,96

20 1603 1528 1330 1493 1571 1505 106,37

OxAl

21 1416 1638 1410 1496 1463 1485 92,73

22 1509 1477 1538 1480 1509 1503 25,01

23 1644 1602 1488 1488 1598 1564 71,68

24 1373 1544 1446 1478 1487 1466 62,68

25 1312 1686 1481 1379 1615 1495 156,54

26 1451 1363 1575 1494 1564 1489 87,13

27 1462 1423 1672 1633 1328 1504 145,06

28 1577 1482 1492 1446 1414 1482 61,33

29 1481 1348 1471 1558 1640 1500 108,71

30 1479 1578 1583 1378 1465 1497 85,83



2.4 Análise Descritiva da Microdureza Vickers Após o Tratamento de Superfície por Grupo

Microdureza Final (VHN)

Corpo de Prova
Média

Desvio
Padrão

Mínimo Mediana Máximo
Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZECS 1643 1499,8 1562 1594,6 1592,8 1457 1483,6 1336,8 1449,8 1490 1511 89,461 1337 1494,9 1643

ROC 1533,8 1373,4 1479,6 1403 1512,2 1462,4 1622,8 1449,8 1471,6 1505 1481 69,534 1373 1475,6 1623

OxAl 1484,6 1502,6 1564 1465,6 1494,6 1489,4 1503,6 1482,2 1499,6 1496,6 1498 25,770 1466 1495,6 1564



2.5 Análise Estatística da Microdureza Vickers

- Teste de Normalidade - Shapiro-Wilk

Teste de Normalidade - Shapiro-Wilk

Condição Grupos Estetística df Sig.

Dureza Inicial ZECS 0,922 10 0,373

ROC 0,970 10 0,892

OxAl 0,920 10 0,359

CONT 0,933 10 0,473

Dureza Final ZECS 0,956 10 0,741

ROC 0,966 10 0,853

OxAl 0,789 10 0,011

CONT 0,933 10 0,473

- Modelo linear de medidas repetidas

Grupos p=0,246 tempo p=0,083 grupo*tempo p=0,164



Anexo 3

3.1 Resistência Adesiva

Resistência adesiva

Grupo
Corpo de

prova
Cilindro Força Máxima (N) Área (mm2) Resistência adesiva (MPa)

ZECS

1 A 99,119 13,39 7

B 187,476 15,75 12

2 A 81,229 14,18 6

B 109,01 14,72 7

3 A 247,963 14,45 17

B 152,989 14,38 11

4 A 85,083 14,51 6

B 114,936 14,25 8

5 A 168,918 14,72 11

B 228,559 13,91 16

6 A 93,282 14,65 6

B 91,21 13,91 7

7 A 119,37 14,58 8

B 196,187 14,58 13

8 A 89,271 14,58 6

B 145,280 14,65 10

9 A 117,320 13,91 8



B 178,253 14,92 12

10 A 61,824 14,65 4

B 203,695 14,45 14

ROC

11 A 103,418 14,05 7

B 76,929 14,58 5

12 A 73,097 15,2 5

B 67,639 14,85 5

13 A 206,168 14,58 14

B 85,595 14,51 6

14 A 150,984 13,91 11

B 81,162 14,31 6

15 A 76,951 14,05 5

B 84,125 14,51 6

16 A 134,854 14,18 10

B 140,379 14,58 10

17 A 99,5864 14,25 7

B 87,845 14,85 6

18 A 77,33 14,45 5

B 72,985 14,58 5

19 A 116,451 14,31 8

B 311,792 14,65 21

20 A 127,301 14,25 9



B 219,09 13,98 16

OxAl

21 A 205,455 13,98 15

B 245,802 14,65 17

22 A 168,428 15,13 11

B 110,793 15,13 7

23 A 148,889 14,72 10

B 123,625 14,58 8

24 A 97,425 15,06 6

B 102,884 15,2 7

25 A 133,517 15,2 9

B 86,063 14,25 6

26 A 294,103 15,2 19

B 247,273 14,58 17

27 A 167,938 14,79 11

B 173,82 15,2 11

28 A 223,457 14,31 16

B 303,237 14,38 21

29 A 104,956 13,85 8

B 134,319 14,38 9



30 A 148,087 14,38 10

B 117,32 13,98 8

CONT

31 A 111,439 14,31 8

B 87,378 13,85 6

32 A 108,141 14,58 7

B 105,513 14,85 7

33 A 111,127 14,72 8

B 41,171 14,51 3

34 A 34,666 14,92 2

B 147,976 15,2 10

35 A 100,032 14,58 7

B 90,831 14,58 6

36 A 92,212 14,58 6

B 143,008 15,27 9

37 A 73,386 14,31 5

B 62,603 14,58 4

38 A 98,963 14,05 7

B 88,848 14,05 6

39 A 75,481 14,31 5

B 28,985 14,25 2

40 A 190,105 14,58 13

B 93,928 14,38 7



3.2 Análise Descritiva da Resistência Adesiva

Resistência Adesiva (MPa)

Corpo de Prova
Média

Desvio
Padrão

Mínimo Mediana Máximo

G 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B

ZECS
7,402 11,903 5,728 7,406 17,160

10,6
39

5,863 8,065
11,47

5
16,43

1
6,367 6,557 8,187

13,4
56

6,12
3

9,917 8,434
11,9
47

4,220 14,096 9,569 3,695 4 8,3105 17

ROC
7,360 5,276 4,809 4,555 14,140

5,89
9

10,85
4

5,672 5,477 5,798 9,510 9,628 6,988
5,91

5
5,35

1
5,006 8,138

21,2
83

8,933 15,672 8,313 4,336 5 6,4515 21

OxAl
14,696 16,778 11,132 7,323 10,115

8,47
9

6,469 6,769 8,784 6,039
19,34

9
16,95

9
11,35

5
11,4
35

15,6
15

21,08
7

7,578
9,34

0
10,29

8
8,392

11,39
9

4,489 6 10,2065 21

CONT
7,787 6,309 7,417 7,105 7,549

2,83
7

2,323 9,735 6,861 6,230 6,324 9,365 5,128
4,29

4
7,04

4
6,324 5,275

2,03
4

13,03
9

6,532 6,476 2,565 2 6,428 13



3.3 Análise Estatística da Resistência Adesiva

- Teste de Normalidade - Shapiro-Wilk
Teste de Normalidade - Shapiro-Wilk

Grupos Estetística df Sig.

ZECS 0,936 20 0,200

ROC 0,785 20 0,001

OxAl 0,904 20 0,049

CONT 0,942 20 0,260

- ANOVA

ANOVA One Way

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Entre Grupos 258,234 3 86,078 5,817 0,001

- Tukey HSD

Tukey HSD

Grupo n
Subset for alpha = 0.05

1 2

CONT 20 6,4757

ROC 20 8,3133 8,3133

ZECS 20 9,5690 9,5690

OxAl 20 11,3998

Sig. 0,061 0,062



Anexo 4

4.1 Análise Estatística do Índice de Remanescente Adesivo

Teste Qui-quadrado

Valor df Valor de significância

Teste qui-quadrado de Pearson 45,726 9 0,000

Razão de verossimilhança 49,220 9 0,000

Associação linear por linear 6,351 1 0,012


