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Sobreiro MM. Influência do tratamento ácido na resistência de união 

metalocerâmica, rugosidade superficial, topografia de superfície e desajuste 

marginal de infraestruturas de cobalto-cromo. [tese]. Ribeirão Preto. Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

O estudo investigou a influência do tratamento com ácido clorídrico (HCl) na 

resistência de união metalocerâmica (RUMC), tipo de fratura, rugosidade (Ra), 

topografia da superfície e desajuste marginal (DM) de espécimes de três ligas cobalto-

cromo (Co-Cr): Keragen (K), Remanium 2001 (R) e StarLoy C (S) foram obtidos a 

partir da fundição eletrônica de 120 tiras de resina acrílica Duralay (25 mm x 3,0 mm 

x 0,5 mm). Em seguida foram jateados com óxido de alumínio de 100 µm. O grupo 

controle (C) não recebeu nenhum tratamento adicional e o grupo HCl foi tratado com 

ácido clorídrico a 37% por 30 minutos. Todos os espécimes foram submetidos ao 

processo de sinterização (opaco e dentina) da porcelana IPS Inline. A RUMC (n=10) 

foi avaliada pelo teste de flexão em três pontos (ISO 9693; 50 kgf; v=1,0 mm/min) e 

foram realizadas análises do tipo de fratura. A Ra foi avaliada por microscopia confocal 

a laser, sendo que 48 espécimes (n=16) receberam do lado direito o tratamento C e, 

do lado esquerdo, o HCl. Análises topográficas e elementares (n=1) foram realizadas 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) associada à Espectrometria de 

Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), após tratamento de superfície e após a fratura 

da união metalocerâmica. O desajuste marginal foi verificado em 30 copings metálicos 

(n=10) obtidos a partir da fundição eletrônica de cilindros calcináveis para munhão 

universal (Neodent) nas ligas mencionadas, em cinco momentos: T0= antes da 

fundição, T1= após a fundição, T2= após o jateamento, T3= após o tratamento ácido e 

T4= após sinterização. Cada coping, adaptado à matriz de leitura com pressão de 

assentamento padronizada, foi levado ao microscópio óptico e analisado em 12 

pontos distintos. Para análise estatística dos dados (α=0,05) da RUMC (MPa), da 

rugosidade de superfície (µm)  foi utilizada ANOVA dois fatores e ajuste de Bonferroni, 

para DM µ(m), ANOVA medidas repetidas com ajuste de Bonferroni. Com relação à 

RUMC, houve diferença entre as ligas (p<0,001), com menor RUMC para S quando 

comparada a R (p<0,001) e K (p<0,001). Todos os espécimes do grupo HCl 

apresentaram fratura do tipo mista. O grupo C apresentou fraturas mistas e adesivas. 

Quanto à Ra, houve diferença entre os tratamentos (p=0,037), em que o grupo HCl 

apresentou maior Ra e diferenças entre as ligas (p=0,002): K apresentou menor Ra  



 

 

 

 

do que R (p=0,013) e S (p=0,003) e não houve diferença entre R e S (p=1,000). Em 

relação ao DM, houve diferença somente entre os tempos: menor em T0 (p<0,001) e 

não houve diferença entre T1 e T3 (p=0,116) e nem entre T2 e T3 (p=1,000). A topografia 

de superfície foi mais homogênea no grupo controle e a análise elementar demonstrou 

que, após o tratamento, o grupo HCl apresentou maior concentração de O, Al e Co, e 

após a fratura, maior concentração de W e Co, comparativamente ao grupo controle. 

Assim, pode-se concluir que o tratamento ácido aumentou a RUMC, sem provocar 

alteração no desajuste marginal. 

  
 

Palavras-chave: Ligas metalocerâmicas. Porcelana Dentária. Ácido clorídrico. Falha 
de restauração dentária. Microscopia eletrônica de varredura. Adaptação marginal. 
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Sobreiro MM. Influence of acid treatment on metal-ceramic bond strength, 
surface roughness, surface topography and marginal fit of cobalt-chromium 
infrastructures. [Thesis]. Ribeirão Preto. Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo; 2021. 
 

The study investigated the influence of hydrochloric acid (HCl) treatment on metal-
ceramic bond strength (MCBS), fracture type, roughness (Ra), surface topography and 
marginal fit (MF) of specimens of three cobalt-chromium alloys (Co-Cr): Keragen (K), 
Remanium 2001 (R) and StarLoy C (S) were obtained from the electronic casting of 
120 strips of acrylic resin (25mm x 3,0mm x 0,5mm). Then they were sandblasted with 
100 µm aluminum oxide. The control group (C) received no additional treatment and 
the HCl group was treated with 37% hydrochloric acid for 30 minutes. All specimens 
were submitted to the sintering process (opaque and dentin) of IPS Inline porcelain. 
MCBS (n=10) was evaluated by the 3-point flexion test (ISO 9693;50 Kgf; v=1.0 
mm/min) and fracture type analyzes were performed. Ra was evaluated by laser 
confocal microscopy, with 48 specimens (n=16) receiving treatment C on the right side 
and HCl on the left side. Topographic and elemental analyzes (n=1) were performed 
by Scanning Electron Microscopy (SEM) associated with Energy Dispersive X-Ray 
Spectrometry (EDX), after surface treatment and after fracture of the metal-ceramic 
joint. The marginal fit was verified in 30 metal copings (n=10) obtained from the 
electronic casting of calcinable cylinders for universal pin (Neodent) in the mentioned 
alloys, in five moments: T0=before casting, T1=after casting, T2=after sandblasting, 
T3=after acid treatment and T4=after sintering. Each coping, adapted to the reading 
matrix with standardized settlement pressure, was taken under an optical microscope 
and analyzed at 12 different points. For statistical analysis of data (α=0.05) of the 
MCBS (MPa), Ra (µm) two-way ANOVA and Bonferroni adjustment, and MF (µm) and 
repeated measures ANOVA with Bonferroni adjustment were used. Regarding MCBS, 
there was a difference among the alloys (p<0.001), with a lower MCBS for S when 
compared to R (p<0.001) and K (p<0.001). All specimens in the HCl group had mixed 
fractures. Group C presented mixed and adhesive fractures. As for Ra, there was a 
difference between treatments (p=0.037), in which the HCl group had higher Ra and 
differences among alloys (p=0.002): K had lower Ra than R (p=0.013) and there was 
no difference between R and S (p=1.000). Regarding to the MF there was only 
difference among the times: lower in T0 (p <0.001) and there was no difference 
between T1 and T3 (p=0.116) or between T2 and T3 (p=1.000). The surface 
topography was more homogeneous in the control group and the elemental analysis 
showed that, after treatment, the HCl group had a higher concentration of O, Al and 
Co, and after fracture, a higher concentration of W and Co, compared to the control 
group. Thus, it can be concluded that the acid treatment increased the MCBS without 
causing a change in the marginal fit. 

 
 

Keywords: Metal ceramic alloys. Dental Porcelain. Dental Restoration Failure. 
Hydrochloric Acid. Microscopy, Electron, Scanning. Dental Marginal Adaptation. 
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As próteses metalocerâmicas surgiram no final do século XX como alternativas 

à reabilitação estética e funcional (Wataha, 2002; Park et al., 2017) e são utilizadas 

na prática odontológica (Bae et al., 2020), devido à biocompatibilidade, resistência à 

corrosão, resistência à fratura, satisfatória adaptação marginal (Anusavice et al., 2013) 

e longevidade que apresentam (Behr; Math; Koller, 2014, Wiedenmann et al., 2020). 

Além disso, podem ser excelente opção para dentes posteriores que necessitam de 

retenção adicional, como sulcos ou caixas, sejam eles curtos ou inclinados (McLean, 

2001).  

As ligas com maior disseminação no mercado odontológico eram baseadas em 

metais nobres como o ouro, prata e/ou paládio. Entretanto, com a oscilação no preço 

do ouro, houve impulso para desenvolvimento de ligas  metálicas (de Melo et al., 2005; 

Roberts et al., 2009) compostas por metais não nobres como cobalto (Co), cromo (Cr), 

molibdênio (Mo), níquel (Ni) e berílio (Be) (Wataha, 2002; de Melo et al., 2005; Roberts 

et al., 2009).  

Essas ligas metálicas possuem como vantagens: baixa densidade, alta 

temperatura de fusão, alta resistência ao escoamento durante a cocção da cerâmica, 

alto módulo de elasticidade e baixo custo (Roberts et al., 2009; al Jabbari et al., 2014). 

Além disso, apresentam alta resistência à corrosão quando expostas ao meio bucal, 

dureza e módulo de elasticidade semelhantes ao das ligas áuricas e resistência à 

flexão suficiente para possibilitar seu uso em espaços protéticos longos (Moffa; 

Lugassy; Gettleman, 1973). No entanto, a segurança e a qualidade dos materiais 

utilizados são de grande preocupação e interesse para sua aplicação clínica.  

Nesse contexto, as ligas de níquel-cromo (Ni-Cr) enfrentaram grande 

resistência quanto ao seu uso e indicação (Roberts et al., 2009; Pillai et al., 2021) por 

possuírem em sua composição elementos químicos que podem oferecer risco à saúde 

do paciente (Pillai et al., 2021), principalmente quando associadas ao Be (Bezzon et 

al., 1993). O Ni, por exemplo, tem potencial alergênico, citotóxico e carcinogênico, 

exigindo cuidado na sua manipulação e aplicação (ADA, 1985; Bezzon et al., 1993, 

Wataha; Messer, 2004). Além disso, o Be é um elemento tóxico, com potencial 

carcinogênico (Wataha; Messer, 2004), que, embora sua presença facilite a 

manipulação da liga metálica em laboratório, seu uso não se justifica, uma vez que 

torna as ligas mais susceptíveis à corrosão (Wataha; Messer, 2004) e sua ausência 

não causa prejuízo à união metalocerâmica (Bezzon et al., 2001; Pagnano et al., 

2009).  
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Desta forma, as ligas de cobalto-cromo (Co-Cr) são a opção de escolha para 

confecção de infraestruturas metálicas devido a seu desempenho clínico, 

biocompatibilidade, ausência de reações adversas (Eliasson; Arnelund; Johansson, 

2007; Park et al., 2017), além de excelentes propriedades mecânicas, tais como: alta 

resistência ao escoamento durante a cocção da cerâmica, alto módulo de elasticidade 

e baixo custo (Wataha; Messer, 2004; Roberts et al., 2009; Al Jabbari et al., 2014; Li 

et al., 2017; Zhou et al., 2018; Presotto et al., 2021)  

Entretanto, as ligas de Co-Cr possuem alto ponto de fusão, o que dificulta sua 

manipulação em laboratório (Revilla-León et al., 2020), alta dureza, rigidez e 

fusibilidade relativamente baixas, que podem comprometer sua fidelidade de cópia, 

resultando em menor adaptação marginal (al Jabbari et al., 2014). Ademais, podem 

apresentar uma camada mais espessa de óxidos, influenciando a resistência de união 

metalocerâmica (RUMC) (Wataha, 2002).  

Isto posto, faz-se necessário que o profissional conheça os requisitos de uma 

liga metálica para uso odontológico, sejam eles físicos, mecânicos (Joias et al., 2008), 

estéticos (Ushiwata et al., 2000) e biológicos (Shillingburg; Hobo; Fisher, 1973). Assim, 

é fundamental que esta apresente, além de biocompatibilidade, excelente adaptação 

marginal (Shillingburg; Hobo; Fisher, 1973), característica que estão diretamente 

relacionadas com os requisitos biológicos. Com relação à adaptação marginal, essa 

variável parece estar diretamente relacionada a fusibilidade, rigidez (al Jabbari et al., 

2014) e à contração inerente ao processo de fundição da liga de Co-Cr (Hong et al., 

2020). Dentre os fatores mecânicos, a RUMC também é fundamental para a 

longevidade da reabilitação protética (Di Fiore et al., 2020), uma vez que é comum o 

relato de fraturas da porção estética de restaurações metalocerâmicas (Wiedenmann 

et al., 2020).  

Atualmente, o teste mais aceito e utilizado para avaliar e quantificar a RUMC é 

o teste de flexão em três pontos (Reyes et al., 2001; Wood; Thompson; Agar, 2007; 

de Vasconcellos et al., 2010; Rathi et al., 2011; Park et al., 2011; Henriques et al., 

2012; Lee et al., 2013; Ting et al., 2013; Kaleli; Saraça, 2016; Lawaf et al., 2017; Li et 

al., 2017; Park et al., 2017; Dimitriadis; Spyropoulos; Papadopoulos, 2018; Ekren; 

Ozkomur; Ucar, 2018; Han et al., 2018; Zhou et al., 2018; Dimitriadis; Papadopoulos; 

Agathopoulos, 2019; Yoo SY et al., 2020; Bae et al., 2020), que considera as 

características do substrato metálico (espessura e módulo de elasticidade da liga 
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metálica avaliada) e expressa resultantes de força de tração e cisalhamento 

(Hammad; Talic, 1996, ISO 9693:2012).  

Essa união ocorre durante a sinterização da cerâmica, apresentando diversas 

origens (Anusavice; Shen; Rawls, 2013). Acredita-se que a união física ocorre devido 

às diferenças entre os coeficientes de expansão térmica do metal e da cerâmica e as 

forças de Van der Waals, sendo que, essa última, parece pouco contribuir para a 

RUMC, quando comparada a união mecânica e química (Juntavee; Oeng, 2018). A 

união mecânica, refere-se a rugosidade e topografia da superfície (Reyes et al., 2001). 

Já a união química está relacionada à formação de uma camada de óxidos na 

interface metalocerâmica com espessura adequada para que ocorra interação dos 

átomos presentes (Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; Zinelis et al., 2010), devido à 

formação de canais de íons na camada de óxidos superficiais (Zhou et al., 2018) que 

atua como uma zona de transição (Mackert et al., 1984) e permite a união entre a 

cerâmica e a infraestrutura metálica. Entretanto, o controle dos elementos 

constituintes dessa camada de óxidos (Co, Cr e Mo) é difícil (Anusavice et al., 2013; 

Dimitriadis; Papadopoulos; Agathopoulos, 2019) e não há consenso na literatura sobre 

a sua ação na RUMC ou na estética da restauração protética (McLean; Sced,1973; 

McLean, 2001; Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; Reyes et al.,2001; Park et al., 2017; 

Wei et al., 2020). 

Por esse motivo, diversos tratamentos de superfície foram propostos para 

minimizar essa camada de óxidos (Park et al., 2017), tais como: jateamento com 

partículas de óxido de alumínio (Carter et al., 1979; Dekon; Vieira; Bonfante, 1999; 

Reyes et al., 2001; Lombardo et al., 2010; Park et al., 2017; Yoo et al., 2020; 

Wiedenmann et al., 2020), uso de agente de união (Anusavice; Ringle; Fairhurst, 

1977; Reyes et al., 2001; Lee et al., 2013; Minesaki et al., 2016; Yoo  et al., 2020; 

Wiedenmann et al., 2020) e tratamento químico (Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; 

Cai et al., 2001; Reyes et al., 2001; Lee et al., 2013; Park et al., 2017; Parchánka-

Kowalik; Wolowiec-Korecka; Klimek, 2018).  

Há na literatura discrepâncias quanto à efetividade do tratamento químico 

(Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; Cai et al., 2001; Reyes et al., 2001; Lee et al., 

2013; Park et al., 2017), demonstrando a necessidade de mais estudos que visem 

elucidar a ação do tratamento ácido sobre a união da cerâmica às infraestruturas 

metálicas.  
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Além disso, os tratamentos de superfície propostos podem interferir na 

adaptação marginal das coroas protéticas, parâmetro importante para o êxito de um 

tratamento reabilitador (Hong et al., 2019). O adequado ajuste marginal é fundamental 

tanto em coroas cimentadas, seja sobre dente ou implante, como também em coroas 

parafusadas. Quando parafusadas, o gap marginal promoverá o afrouxamento da 

restauração protética, sendo um incômodo tanto estético como funcional (Uriciuc et 

al., 2021). Em coroas cimentadas, a exposição do cimento por meio de fendas 

marginais permite a microinfiltração, aumentando sua dissolução e causando a 

irritação dos tecidos periodontais e pulpares, tornando o pilar protético, seja ele dente 

ou implante, mais susceptível a doença cárie e problemas periodontais (Kim et al., 

2013; Kim et al., 2016). Além disso, quando essa lacuna é preenchida por uma 

camada muito espessa de cimento, este tende a apresentar menor resistência à 

fratura (Uriciuc et al., 2021), comprometendo assim, a longevidade da restauração 

protética (Kim et al., 2013; Ng et al., 2013; Huang et al., 2015; Kim et al., 2016; 

Lövgren; Roxner; Klemendz, 2016; Uriciuc et al., 2021).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do 

tratamento com ácido clorídrico na RUMC, rugosidade, topografia de superfície e 

adaptação marginal de infraestruturas de Co-Cr, de forma a colaborar com o 

estabelecimento de um protocolo de fácil acesso aos técnicos de laboratório, com 

menor custo e que favorecesse a RUMC, sem comprometer a adaptação marginal dos 

copings metalocerâmicos.  

 ‘ 
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Leone e Fairhurst (1967) verificaram a influência do uso de agente de união e 

tipo de atmosfera utilizada na sinterização de uma cerâmica odontológica associada 

a uma liga de ouro sobre a RUMC, tensão e resistência à compressão da cerâmica e 

às propriedades da liga metálica após o tratamento térmico. De acordo com os 

autores, a RUMC varia de acordo com a combinação de liga metálica e cerâmica 

odontológica. Além disso, o aumento na RUMC provocado pelo uso de um agente de 

união não foi significante. Entretanto, a presença de oxigênio aumenta a RUMC, o que 

dá suporte à teoria de que a união metalocerâmica é principalmente química. 

Anthony et al. (1970) avaliaram a resistência ao cisalhamento de espécimes 

metálicos com diferentes tratamentos de superfície revestida com ouro 24 quilates, 

superfície oxidada e não oxidada. Segundo os autores, a superfície que apresentou 

oxidação apresentou a melhor RUMC e o revestimento com ouro reduziu 84% da 

união. Entretanto, o ciclo de sinterização da cerâmica não apresentou influência 

significante sobre a RUMC. 

Moffa et al. (1973) avaliaram as propriedades físicas de duas ligas metálicas 

(Ni-Cr e Ni-Cr-Co-Pd) comparadas a uma liga à base de ouro. Foram avaliados 

resistência à tração, resistência ao cisalhamento (RUMC), alongamento e 

microdureza Vickers. De acordo com os resultados, dureza, rigidez, resistência à 

deformação permanente, resistência à flexão e RUMC das ligas não preciosas foram 

maiores do que aquelas da liga à base de ouro, o que sugere que as ligas alternativas 

apresentam potencial de sucesso clínico para restaurações metalocerâmicas. 

Lubovich e Goodkind (1977) compararam a resistência ao cisalhamento de uma 

liga preciosa, uma liga semipreciosa e três ligas não-preciosas, associadas a duas 

cerâmicas odontológicas (Vita e Ceramco), além de avaliar as técnicas de preparo do 

substrato metálico para a aplicação da cerâmica odontológica. Após a fratura, os 

espécimes foram avaliados por MEV e EDS. Os autores encontraram diferenças 

significantes entre as ligas metálicas avaliadas, mas não obtiveram diferenças entre 

as cerâmicas, sendo que as ligas não preciosas apresentaram maior RUMC, 

principalmente quando associadas à cerâmica Ceramco. Além disso, a rugosidade 

superficial teve uma relação direta com a RUMC, principalmente nas ligas não 

preciosas. 

Carter, Al-Mudafar e Sorensen (1979) avaliaram a RUMC de uma liga de Ni-Cr 

(Wiron S) por meio de teste de torção. Os fatores de variação considerados foram: 

tratamento de superfície–polidas com lixas de granulação 400 x jateamento com 
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partículas de óxido de alumínio; uso de um agente de união e pré-oxidação – por 5 e 

10 minutos. De acordo com os autores, a presença de uma camada de óxidos na 

interface metal-cerâmica e o jateamento com partículas de óxido de alumínio 

favorecem a RUMC. O uso do agente de união tem ação direta e indireta na RUMC. 

A açao direta consiste na maior predisposiçao à formação de óxidos na interface, o 

que favorece a RUMC. Sua açao indireta dá-se por promover melhor distribuição das 

tensões residuais na interface, o que favorece a RUMC. 

Mackert et al. (1984) relataram uma técnica para avaliar a aderência da camada 

de óxidos. Para isso, eles omitiram o jateamento de partículas de óxido de alumínio, 

para evitar a interferência da rugosidade de superfície, e/ou o uso de um agente de 

união. Dessa forma, o ciclo de sinterização era realizado para verificar a formação de 

óxidos na superfície, sem a aplicação desses tratamentos. De acordo com os autores, 

a união metalocerâmica é principalmente química, sendo extremamente importante a 

formação e aderência de uma camada de óxidos para estabelecer essa união.  

A American Dental Association (ADA) (1985) destacou a importância em 

atentar-se a cuidados relativos à saúde de técnicos de laboratório. Além disso, 

enfatizou que ligas metálicas com Ni e Be podem provocar efeitos alergênicos em 

pacientes e tóxicos em técnicos de laboratório, enquanto ligas de Co-Cr apresentam 

baixo potencial de toxicidade.  

Hammad e Talic (1996) realizaram uma revisão de literatura a respeito dos 

testes utilizados para medir a RUMC. Os testes foram padronizados e classificados 

de acordo com a natureza da força criada na interface metal-cerâmica: cisalhamento, 

tensão, combinação de cisalhamento e tensão, flexão em 3 ou 4 pontos e torção. De 

acordo com os autores, o teste de flexão em três pontos apresenta como vantagens: 

considerar as características da liga metálica utilizada (módulo de elasticidade) e a 

espessura do substrato, fatores que podem afetar diretamente a RUMC.  

Dekon, Vieira e Bonfante (1999) avaliaram a influência da variação no tempo 

de oxidação prévia e do jateamento com partículas de óxido de alumínio sobre a 

RUMC de uma liga de Ni-Cr. Os autores observaram que a ausência da pré-oxidação 

apresentou valores de RUMC superiores aos dos demais grupos avaliados. Além 

disso, o grupo que foi submetido ao jateamento com partículas de óxido de alumínio 

após a oxidação prévia (5 minutos) não apresentou diferença em relação aos grupos 

submetidos à oxidação prévia sem o jateamento.  
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Hofstede et al. (2000) avaliaram a influência do acabamento superficial e 

jateamento com partículas de óxido de alumínio sobre a porosidade no substrato 

metálico (liga de Pd-Ag) e a RUMC, através do teste de flexão em três pontos. Após 

a fundição, os espécimes foram divididos em quatro grupo: 1- acabamento 

unidirecional + jateamento com Al2O3, acabamento bidirecional + jateamento com 

Al2O3, 3- apenas o acabamento unidirecional ,4- somente acabamento bidirecional. 

De acordo com os autores, a direção (uni ou bidirecional) não influenciou nas variáveis 

avaliadas, entretanto o jateamento com partículas de óxido de alumínio aumentou a 

RUMC. Além disso, o tipo de fratura também foi diferente, uma vez que os grupos 

submetidos ao jateamento apresentaram fraturas mistas e os demais grupos 

apresentaram fraturas adesivas. 

Bezzon et al. (2001) avaliaram as propriedade de ligas de Ni-Cr sem a presença 

de Be (Vera Bond II e Wiron 99), uma liga experimental sem Be (mas que continha Nb 

e / ou Mo em suas formulações e uma liga experimental de Ni-Cr (E4) com 1,1% Be. 

Essas ligas foram avaliadas quanto a RUMC, dureza e fusibilidade. De acordo com os 

autores, a presença de Be nas ligas de Ni-Cr não foi necessária para garantir a 

fusibilidade e a RUMC nas ligas avaliadas. 

Cai et al. (2001) avaliaram o efeito de diferentes tratamentos na superfície 

metálica de ligas de titânio sobre a RUMC. O grupo controle foi formado por espécimes 

jateados com partículas de óxido de alumínio e os grupos experimentais relacionados 

ao tratamento com ácido (misturas em diferentes porcentagens de ácido fluorídrico 

com ácido nítrico) e banhos cáusticos. De acordo com os autores, os banhos cáusticos 

foram os que propiciaram melhoria na RUMC, uma vez que o tratamento ácido 

provocou redução na tensão superficial e menor dureza. 

McLean (2001) publicou uma revisão de literatura sobre cerâmica. De acordo 

com o autor, as cerâmicas sofreram, ao longo do tempo, diversas transformações, e 

podem ser utilizadas sem a necessidade de uma infra-estrutura metálica, uma vez que 

além de estética e translucidez, ainda possuem propriedades mecânicas suficentes 

para subtituir os metais, principalmente em dentes anteriores, como facetas e lentes 

de contato. Ainda assim, os autores acreditam que o emprego e utilização de 

restaurações metalocerâmicas irá perdurar por muito anos. 

Reyes et al. (2001) avaliaram tratamentos de superfície alternativos ao 

jateamento com partículas de óxido de aluminio no titânio sobre a RUMC. Para isso, 

os autores analisaram 11 grupos distintos de tratamentos de superfície (1-  poli, 2- 
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jateamento com partículas de óxido de alumínio, 3- jateamento com partículas de 

vidro, 4- HCl a 10%, 5-  H2SO4, 6-  água oxigenada, 7- solução de HF, 8- jateamento 

com particulas de óxido de aluminio + HCl a 10%, 9- jateamento com particulas de 

óxido de aluminio + HF, 10- HCl a 10% + jateamento com particulas de óxido de 

aluminio, 11- HF + jateamento com particulas de óxido de aluminio. A RUMC foi 

avaliada através do teste de flexão em três pontos. Segundo os autores, o tratamento 

com ácido clorídrico a 10% aquecido por 30 minutos constitui-se em alternativa 

promissora em relação ao jateamento de particulas de óxido de alumínio sobre a 

RUMC para substratos de Ti.  

de Melo, Travassos e Neisser (2005) avaliaram a resistência ao cisalhamento 

entre um sistema de porcelana e 4 ligas metálicas (Ni-Cr: 4 ALL e Wiron 99; Co-Cr: 

IPS d.SIGN 20 e Argeloy NP). Após a fratura um espécime de cada grupo foi 

observado por microscopia eletrônica de varredura. Os autores não encontraram 

diferenças entre as ligas metálicas avaliadas e a análise qualitativa por MEV/EDS dos 

espécimes de cada grupo demonstrou fraturas do tipo mista. 

Prado et al. (2005) avaliaram a resistência ao cisalhamento de três sistemas 

cerâmicos (Duceram, Williams e Noritake) associados a três ligas de Ni-Cr (Durabond, 

Verabond e Viron). De acordo com os autores, a associação Noritake x Viron 

apresentaram as maiores médias de RUMC, enquanto Duceram x Verabond 

apresentou a menor RUMC. As demais combinações entre cerâmica x liga metálica 

apresentaram valores intermediários e semelhantes entre si. 

Eliasson, Arnelund e Johansson (2007) realizaram um estudo retrospectivo 

com 42 pacientes que possuíam 51 próteses parciais fixas e 12 coroas unitárias, que 

foram distribuídos em três grupos (1- dentes pilares com prognóstico questionável; 2- 

periodontite crônica avançada; 3- dentes pilares com prognóstico favorável). Todos os 

pacientes foram acompanhados e avaliados por um período de 3 a 7 anos, por 2 

protesistas independentes que utilizaram o sistema de avaliação California Dental 

Association. De acordo com os autores, 34% das próteses parciais fixas apresentaram 

complicações biológicas e/ou técnicas, 12% foram completamente ou parcialmente 

removidas durante o período de acompanhamento, uma estrutura apresentou fratura 

e 17,6% delas continham falha estética, com fratura na camada cerâmica e nenhum 

paciente apresentou ou relatou reações adversas ao material. Os autores concluíram 

que próteses parciais fixas ou unitárias, metalocerâmica (Co-Cr) apresentaram 
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desempenho clinicamente aceitável mesmo nos grupos de prognóstico questionável 

e periodontite crônica avançada. 

Wood, Thompson e Agar (2007) compararam a RUMC de duas ligas metálicas 

(Encore- Au-Pd e Duceranium- Ni-Cr) associadas a duas cerâmicas odontológicas 

(Ceramco 3 e Vita 900), com e sem a camada de opaco, por meio do teste de flexão 

em três pontos, em máquina de ensaios mecânicos com velocidade de 1,5 mm/min. 

Os resultados demonstraram que a presença da camada opaca aumentou a RUMC, 

mas sua presença não é necessária para atingir o limite clinicamente aceitável de 

RUMC.  

Joias et al. (2008) avaliaram a resistência ao cisalhamento de uma cerâmica 

odontológica associada a cinco ligas de Co-Cr e uma liga de Au-Pd. Após a fratura, os 

espécimes foram avaliados em microscópio óptico com um aumento de 25x. De 

acordo com os autores, a união de uma cerâmica odontológica está relacionada com 

a composição da liga metálica a qual ela está associada.  

Akova et al. (2008) avaliaram a diferença na RUMC de ligas de Ni-Cr e Co-Cr 

fundidas pelo método tradicional e sinterizadas a laser. De acordo com os autores, a 

maior RUMC foi obtida para as ligas de Ni-Cr fundidas pelo método convencional (81,6 

± 14,6 MPa). Para as ligas de Co-Cr não houve diferença estatisticamente significante 

entre os métodos convencional (72,9 ± 14,3 MPa) e sinterizadas a laser (67 ± 14,9 

MPa). Além disso, os autores analisaram o tipo de fratura em cada espécime por 

microscopia óptica, e observaram 100% de fraturas mistas nos espécimes fundidos 

pela técnica convencional e 50% de fraturas mistas e 50% de fraturas coesivas na 

camada cerâmica em ligas de Co-Cr sinterizadas a laser. Os autores concluíram que 

a técnica de sinterização a laser de ligas de Co-Cr é uma alternativa viável à técnica 

convencional para restaurações metalocerâmicas. 

Pagnano et al. (2009) avaliaram a influência de três diferentes atmosferas de 

fundição (1- atmosfera normal; 2- vácuo e 3- argônio) sobre a RUMC de duas ligas de 

Ni-Cr (Fit Cast V -com Be e Fit Cast SB - sem Be). Após a fundição, todos os 

espécimes foram jateados com partículas de 100 µm de óxido de alumínio. Em 

seguida, os espécimes metálicos associados a cerâmica IPS Classic V foram 

avaliados quanto à resistência ao cisalhamento em máquina de ensaios mecânicos 

com velocidade de 2,0 mm/min. A partir dos achados desse estudo, os autores 

concluíram que não houve diferença na RUMC entre as ligas metálicas analisadas, as 

atmosferas de fundição, e interação dos fatores de variação. 
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De Vasconcellos et al. (2010) avaliaram o efeito que a temperatura de queima 

da camada opaca da cerâmica odontológica e a ciclagem termomecânica apresentam 

sobre a RUMC por meio do teste de flexão em três pontos. De acordo com os achados 

neste estudo, não houve diferença entre a ciclagem mecânica e térmica, entretanto o 

aumento da temperatura da sinterização da camada opaca (900ºC; 950ºC e 1000ºC) 

elevou a RUMC. 

Lombardo et al. (2010) verificaram a resistência ao cisalhamento de uma liga 

de Co-Cr e duas cerâmicas odontológicas. Dois tratamentos de superfície distintos 

foram realizados: jateamento de partículas de óxido ou alumínio ou uso de broca de 

tungstênio. De acordo com os resultados, independentemente da cerâmica utilizada, 

o jateamento com partículas de óxido de alumínio propiciou maior RUMC.  

Rathi et al. (2011) verificaram a influência da pré-oxidação sobre a RUMC. 

Avaliaram duas ligas metálicas (Mealloy e Wiron-99) em três subgrupos, de acordo 

com o tratamento de superfície realizado: 1- pré-oxidação, 2- jateamento de partículas 

de 110 µm e 3- associação dos tratamentos. Após o tratamento de superfície, foi 

realizada a análise das alterações iônicas na superfície por meio de MEV/EDS. De 

acordo com os autores, a pré-oxidação aumentou a quantidade de óxidos na 

superfície metálica, entretanto, não houve diferenças na RUMC entre as ligas 

metálicas ou tratamentos de superfície realizados. 

Lee et al. (2013) compararam a RUMC e a morfologia e rugosidade de 

superfície de uma liga de Ti-10Ta-10Nb, Ti puro e Ti-6Al-4V submetidos a diversos 

tratamentos de superfície: 1- polimento com lixa d’água, 2- jateamento com partículas 

de óxido de alumínio (50e 250 µm), 3- HCl a 10%, 4- imersão em solução de HNO3/HF. 

De acordo com os resultados, houve diferenças na rugosidade da superfície de acordo 

com o tratamento de superfície realizado, sendo que a maior rugosidade estava 

associada a maior RUMC. De acordo com os autores, a liga Ti-10Ta-10Nb seria a mais 

adequada, pois apresentou maior RUMC. 

Contrepois et al. (2013) realizaram um estudo de meta-análise sobre o ajuste 

marginal de coroas cerâmicas e os fatores que poderiam interferir nessa adaptação. 

Foram incluídos os artigos publicados entre 1994 e 2012, independentemente do tipo 

de técnica de confecção utilizada. Os autores encontraram quatro fatores que podem 

influenciar na adaptação marginal: tipo de término cervical, linha e espessura de 

cimentação e processo de estratificação.  
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Deepak et al. (2013) avaliaram a relação da RUMC de ligas de metais não 

nobres (Ni-Cr e Co-Cr) e três tratamentos de superfície distintos (controle, jateamento 

e tratamento com laser para promover rugosidade uniforme na superfície). Após a 

fratura, por meio de MEV, os autores avaliaram a morfologia, rugosidade da superfície 

e a molhabilidade dos espécimes. De acordo com os resultados, o tratamento com 

laser produziu aumento na rugosidade superficial, o que gerou aumento da RUMC. 

Henriques et al. (2013) compararam a resistência ao cisalhamento de ligas de 

Co-Cr-Mo-Si com dois tratamentos de superfície metálica: polimento com lixa d’água 

ou jateamento com óxido de alumínio (110 µm) e duas técnicas para a obtenção da 

camada cerâmica: prensagem ou sinterização a vácuo pelo método convencional. 

Após a fratura, os espécimes foram avaliados por MEV/EDS. De acordo com os 

autores, o jateamento com partículas de óxido de alumínio aumentou a RUMC, 

independentemente do tipo de técnica utilizada para obtenção da camada cerâmica. 

Além disso, a técnica de prensagem proporcionou maior RUMC do que a técnica de 

sinterização a vácuo.  

Kim et al. (2013) compararam o gap interno e marginal em coroas fabricadas 

pela técnica da fundição convencional e sinterização seletiva a laser, antes e depois 

da camada cerâmica, por meio da técnica da réplica bi e tridimensional. De acordo 

com os autores, apesar dos gaps marginal e interno terem sido maiores no grupo 

sinterizado a laser, eles se mantiveram dentro dos valores clinicamente aceitáveis 

(menores do que 120 µm).  

Ting et al. (2014) investigaram a influência do uso de um condicionador de 

tungstênio (W) em ligas de Co-Cr sobre a RUMC e a tensão residual da cerâmica. O 

tipo de fratura foi avaliado por meio de MEV/EDS. De acordo com os achados, o uso 

do condicionador reduziu a energia na interface metal-cerâmica, assim como reduziu 

a energia de deformação, mas não teve influência na tensão residual da cerâmica. 

Além disso, demonstrou falhas do tipo coesiva. 

Huang et al. (2015) avaliaram o desajuste marginal e interno de coroas 

metalocerâmicas de pré-molares e molares obtidas tanto pela técnica convencional 

da cera perdida (liga de Au-Pt), como também de sinterização a laser de uma liga de 

Co-Cr. O gap marginal na secção transversal foi examinado em microscópio óptico 

com aumento de 30x. De acordo com os resultados, o desajuste marginal das coroas 

de Co-Cr obtidas pela sinterização a laser foi semelhante ao das coroas de Au-Pt 
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obtidas pela técnica convencional e o tipo de dente avaliado não teve influência em 

relação ao desajuste marginal e interno das coroas. 

Patel, Somil e Snehal (2015) verificaram o efeito do tratamento na superfície de 

infraestruturas de Ni-Cr sobre a RUMC. Os grupos experimentais foram: I – 

jateamento com partículas de óxido de alumínio de 50 μm, II – jateamento com 

partículas de óxido de alumínio de 110 μm, III – jateamento com partículas de óxido 

de alumínio de 250 μm, IV – jateamento com partículas de óxido de alumínio de 250 

μm, seguido por pré oxidação e jateamento com o mesmo tamanho de partículas. A 

RUMC foi avaliada por meio de ensaio de cisalhamento. De acordo com os autores, o 

tamanho das partículas de óxido de alumínio influencia diretamente a RUMC, sendo 

que os maiores valores de RUMC foram obtidos com o jateamento com partículas 

maiores (250µm).  

Minesaki et al. (2016) avaliaram a resistência ao cisalhamento de substratos de 

Co-Cr tratados com dois agentes de união distintos, além do grupo controle que foi 

submetido apenas ao jateamento de partículas de óxido de alumínio de 110 µm. Após 

a fratura, os espécimes foram avaliados por MEV/EDS. Todos os espécimes 

apresentaram fratura mista e por meio do EDS observaram que cada condicionador 

apresentava predominância de silício (Si) ou titânio (Ti). Os espécimes tratados com 

o condicionador de Si apresentaram maior RUMC e maior porosidade na linha de 

fratura. Os autores recomendaram o uso de uma agente de união visando obtenção 

de maior RUMC.  

Ren et al. (2016) avaliaram a influência dos efeitos de repetidas queimas sobre 

a RUMC em ligas de Co-Cr, entre as técnicas: 1- de fundição por cera perdida, 2- 

fusão seletiva a laser, por meio do teste de flexão em três pontos. Cada grupo foi 

subdividido em três níveis de acordo com a quantidade de queimas realizadas para 

estratificação da cerâmica em: 3, 5 e 7 ciclos. Após a ruptura da união metalocerâmica, 

o tipo de fratura foi avaliado e o teor de Si foi quantificado por meio de MEV/EDS. De 

acordo com os autores, não houve diferença na RUMC entre os diferentes processos 

de obtenção do substrato metálico, independentemente da quantidade de ciclos de 

sinterização. Entretanto, a análise elementar por EDS mostrou aderência maior de 

cerâmica no grupo de fusão seletiva a laser após 5 e 7 queimas. 

Wang et al. (2016) compararam a RUMC e a morfologia da superfície de 

infraestruturas fabricadas por três processos distintos: fundição, fresagem e 

sinterização seletiva a laser. Os espécimes foram analisados por MEV/EDS com um 
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aumento de 250x em três momentos: 1- após o processo de confecção, 2- após o 

jateamento de partículas de óxido de alumínio (n=3) e 3- após a ruptura da união 

metalocerâmica (n=13) resultante do teste de flexão em três pontos. Os autores 

encontraram diferenças de RUMC apenas entre o grupo fundido e o sinterizado a 

laser. A RUMC foi menor no grupo fundido e esse fato foi atribuído a uma camada de 

óxidos mais espessa. Após a ruptura da união metalocerâmica, os espécimes foram 

analisados por MEV/EDS com aumento de 500x. Para os grupos fundido e fresado as 

áreas brancas continham elementos da porcelana (O, Si, Al e K) e as áreas pretas 

consistiam principalmente de Co e Cr, com pequena quantidade de porcelana. 

Entretanto, para o grupo sinterizado a laser, todos esses elementos coexistiam, tanto 

nas áreas brancas como nas pretas. O tipo de fratura para todos os grupos foi 

considerado coesivo, uma vez que a fratura ocorreu dentro da cerâmica. Os autores 

concluíram que o tipo de fratura não tem relação direta com a RUMC e que todos os 

grupos analisados apresentaram resistência à fratura superior a definida pela ISO 

9693, e que o tipo de mecanismo de confecção do espécime está intimamente 

relacionado à espessura da camada de óxido e a RUMC. 

Kaleli e Saraç (2017) compararam a RUMC obtida por diversas técnicas de 

confecção de espécimes metálicos, entre elas a técnica convencional por cera 

perdida, sinterização a laser e fresagem. Após o teste de flexão em três pontos, todos 

os espécimes foram analisados por microscopia óptica para determinar o tipo de 

fratura. Além disso, um espécime de cada grupo foi submetido à análise por MEV para 

avaliar a topografia da superfície. De acordo com os autores, os métodos de 

sinterização a laser de ligas de Co-Cr foram bem-sucedidos em termos de união 

metalocerâmica, uma vez que apresentaram valores acima do mínimo padronizado 

pela ISO 9693.  

Kim et al. (2017) avaliaram por microtomografia computadorizada o desajuste 

marginal de coroas de Co-Cr fabricadas por quatro técnicas distintas: fundição 

convencional por cera perdida, fresagem, fusão seletiva a laser e sinterização a laser. 

De acordo com os autores, o método de fabricação dos corpos de prova influencia no 

desajuste marginal, sendo que os espécimes confeccionados por fresagem e fundição 

pela técnica de cera perdida apresentaram o maior desajuste marginal, enquanto o 

grupo de sinterização a laser mostrou os menores valores de desajuste marginal.  

Li et al. (2017) verificaram se a forma de confecção do substrato metálico de 

Co-Cr (fundição convencional, fresagem ou fusão seletiva a laser) exercia influência 
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na RUMC, por meio de teste de flexão em três pontos. Após a fratura, os espécimes 

foram analisados quanto a sua morfologia e composição elementar com MEV/EDS. 

De acordo com os autores, embora a morfologia e a oxidação das superfícies tenham 

sido semelhantes, a técnica de fundição convencional apresentou valores de RUMC 

menores que os demais grupos. 

Lövgren et al. (2017) examinaram três métodos distintos para obtenção dos 

espécimes metálicos de Co-Cr (sinterização a laser, fresagem e fundição pela cera 

perdida) quanto a rugosidade na superfície metálica, ajuste interno e marginal, além 

da retenção de coroas unitárias. A técnica sinterizada a laser proporcionou maiores 

rugosidade e ajuste interno e marginal que as demais técnicas avaliadas. Entretanto, 

não houve diferenças na retenção das coroas. 

Park et al. (2017) verificaram a influência do tratamento ácido (HF 52%) e o 

jateamento de Al2O3 sobre a RUMC em ligas de Co-Cr. De acordo com os autores, a 

associação desses dois tratamentos promoveu os maiores valores de RUMC, devido 

à formação de uma camada de óxidos mais densa.  

Antanosova et al. (2018) avaliaram a resistência ao cisalhamento em ligas de 

Co-Cr e Ti associadas à cerâmica odontológica, fabricadas por fundição convencional, 

fresagem controlada por computador e fusão seletiva a laser. Os espécimes foram 

divididos em dois grupos, um foi armazenado em água deionizada e outro submetido 

à ciclagem térmica (6000 ciclos, entre 5 a 60ºC). Os autores relataram maior união 

em ligas de Co-Cr do que com as ligas de titânio e a camada de óxidos foi dependente 

do substrato metálico, ou seja, as ligas de Co-Cr apresentaram maior espessura de 

óxidos na interface metalocerâmica. Dessa forma, os autores concluíram que as ligas 

de Ti são mais susceptíveis à redução da união metalocerâmica após a ciclagem 

termomecânica, além do fato de que essa união é afetada de acordo com a técnica 

de processamento aplicada. 

Parchánka-Kowalik, Wolowiec-Korecka e Klimek (2018) avaliaram a influência 

da remoção química do óxido de alumínio da superfície do Ti sobre a RUMC. Após a 

fundição, todos os espécimes foram jateados com partículas de óxido de alumínio e 

divididos em 9 grupos, de acordo com o tratamento de superfície realizado. Grupo 0 

– controle (não foi submetido ao tratamento químico após o jateamento de partículas 

de óxido de alumínio); Grupo HNO3_HF (solução aquosa de 30% de ácido nítrico com 

3% de ácido fluorídrico); HNO3_HF_GLIC (solução de ácido nítrico com ácido 

fluorídrico com glicerina,  na proporção volumétrica de 1: 2: 3); Grupo HF (solução 
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aquosa de 4% de ácido fluorídrico); HCl-H2SO4 (solução aquosa com 20% de ácido 

clorídrico com ácido sulfúrico); Grupo H2SO4 (solução aquosa de 10% de ácido 

sulfúrico), Grupo HCl (solução aquosa de ácido clorídrico a 10 %); NaOH ( solução 

aquosa de soda cáustica 50%). Os autores avaliaram a RUMC por meio de teste de 

cisalhamento e realizaram um teste de termociclagem para verificar sua influência na 

RUMC. Os autores concluíram que a remoção das partículas de óxido de alumínio da 

superfície do Ti diminui a RUMC. Além disso, a termociclagem também reduziu a 

RUMC, independentemente do tratamento de superfície realizado. 

Papadiochou e Pissiotis (2018) realizaram uma revisão de literatura sobre a 

adaptação marginal de coroas unitárias e próteses fixas, retidas por dentes e 

implantes, fabricadas por diferentes técnicas e materiais. Os autores avaliaram o 

banco de dados publicados no Medline/PubMed de 2000 a 2016. De acordo com os 

autores, todas as infraestruturas confeccionadas por CAD-CAM estavam dentro da 

faixa de desajuste marginal clinicamente aceitável (menor do que 120 µm), e que essa 

adaptação é influenciada pelo tipo de material utilizado. Concluíram não haver 

superioridade do fresamento da infraestrutura por CAD-CAM sobre a técnica de 

fundição ou sinterização seletiva a laser em relação à adaptação marginal.  

Dimitriadis, Spyropoulos e Papadopoulos (2018) avaliaram a RUMC em ligas 

de Co-Cr fabricadas pela técnica convencional e pela sinterização a laser. Foi 

realizado o teste de flexão em três pontos e, após a fratura, os espécimes foram 

analisados por microscopia óptica e MEV. De acordo com os resultados, não houve 

diferença de RUMC entre os grupos analisados, mas o grupo submetido à sinterização 

a laser não apresentou porosidade interna quando comparado ao produzido pela 

técnica convencional de fundição. Falhas coesivas foram as mais predominantes, 

independente do grupo avaliado. Os autores concluíram que a técnica de sinterização 

a laser é viável para a aplicação em Odontologia.  

Fulginiti et al. (2018) avaliaram a influência da temperatura de fundição das 

ligas de Co-Cr sobre o ajuste marginal de cilindros para confecção de prótese sobre 

implante por meio de MEV (com aumento de 500X). De acordo com os autores, o 

grupo que foi fundido com as temperaturas mais altas apresentou maior desajuste 

marginal.  

Juntavee e Oeng (2018) avaliaram a resistência ao cisalhamento de ligas de 

Ni-Cr e Co-Cr fundidas pelo método convencional, uma liga de Co-Cr sinterizada a 

laser a outra de Co-Cr fresada. Essas ligas foram associadas a duas cerâmicas 
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odontológicas (uma pela técnica de estratificação convencional da cerâmica e a outra 

prensada). Após a fratura, todos os espécimes foram analisados por MEV/EDS. De 

acordo com os autores, as ligas de Co-Cr apresentaram maior RUMC, principalmente 

quando associadas à cerâmica prensada. 

Yan et al. (2018) verificaram os efeitos do tratamento térmico sobre a RUMC 

em liga de Co-Cr submetida ao processo de fabricação por sinterização seletiva a 

laser, por meio do teste de flexão em três pontos. Para isso, os espécimes foram 

subdivididos em três grupos: 1- controle (sem tratamento térmico), 2- tratamento a 

880ºC e 3- tratamento a 1100ºC. Após a fratura, os espécimes foram avaliados a olho 

nu e por MEV. A fração de cerâmica aderida ao substrato de Co-Cr foi determinada a 

partir da porcentagem atômica de Si remanescente, por meio do EDS. O estudo 

demonstrou que o tratamento térmico não afetou a RUMC, mas aumentou a aderência 

da cerâmica.  

Tulga (2018) avaliou os efeitos das técnicas de fabricação do substrato metálico 

(fundição, fresagem e sinterização seletiva a laser) sobre a RUMC, por meio de teste 

de cisalhamento. Relatou que todos os espécimes apresentaram falha do tipo mista e 

que a técnica de fabricação dos substratos metálicos influenciou a RUMC, sendo que 

a técnica de sinterização seletiva a laser apresentou as maiores médias de RUMC.  

Dimitriadis, Papadopoulos e Agathopoulos (2019) investigaram o efeito do uso 

de agente de união (Vita NP Bond Paste) em espécimes preparados por fusão seletiva 

a laser e ligas de Co-Cr, associados a uma porcelana feldspática (VMK-Master, Vita 

Zahnfabrik). A RUMC foi verificada pelo teste de flexão em três pontos. Após a fratura, 

os espécimes foram analisados por MEV-EDS e por cristalografia. De acordo com os 

dados obtidos, os autores concluíram que, apesar do uso do agente de união 

aumentar o módulo de Weibull, provocou ligeira redução da RUMC. 

Independentemente do tratamento de superfície realizado (uso de agente de união ou 

grupo controle), os espécimes fabricados pela técnica de fusão seletiva a laser 

apresentaram valores de RUMC, superiores ao mínimo exigido pela ISO 9693 (25 

MPa).  

Yildirim e Paken (2019) compararam o ajuste interno e marginal de três técnicas 

para a fabricação de copings de Co-Cr (fundição por cera perdida, CAD-CAM e 

sinterização direta de metal a laser), por meio do método da réplica de silicone. Os 

autores concluíram que a técnica convencional de cera perdida e sinterização direta 

de metal a laser, apresentaram melhor ajuste marginal que o grupo CAD-CAM. 
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Entretanto, o grupo CAD-CAM apresentou melhor adaptação axial que o grupo 

convencional. Além disso, todos os grupos avaliados demonstraram ajustes interno e 

oclusal semelhantes.  

Kaleli, Ural e Küçükekenci (2019) verificaram a influência da espessura da 

camada de metal (25 µm e 50 µm) para a confecção dos espécimes, por meio da 

técnica de sinterização a laser de ligas de Co-Cr sobre a RUMC. Um espécime de 

cada grupo foi analisado por microscopia atômica para quantificar a rugosidade de 

superfície. Após o teste de flexão em três pontos, um espécime de cada grupo foi 

avaliado por MEV. De acordo com os autores, a espessura da camada pode interferir 

na RUMC, no tipo de fratura e na morfologia da superfície, sendo que o grupo com 

camada de 50 µm apresentou a menor RUMC. 

Zhou et al. (2019) avaliaram os efeitos que a adição de Lantânio (La) exerce 

sobre a RUMC em ligas de Co-Cr fabricadas pela técnica de fundição convencional. 

Para isso, os autores testaram a adição de 4 porcentagens distintas desse elemento: 

0%, 0,02%, 0,04% e 0,06% em peso. A RUMC foi avaliada por meio do teste de flexão 

em três pontos e, após a fratura, foram avaliados por MEV/EDS. Os dados 

demonstraram que a adição de La pode melhorar a RUMC e que a microestrutura, 

morfologia e composição presentes na interface metal-cerâmica são influenciadas 

pelo teor de La. Além disso, os espécimes apresentaram fratura do tipo mista. De 

acordo com os autores, a presença de La pode reagir com a maior parte dos 

elementos da liga, formando elementos de alta fusão e alta dureza, fatores que 

influenciam na RUMC. 

Freifrau, Bernhard e Kohorst (2020) compararam o ajuste marginal de coroas 

fabricadas a partir de ligas de Co-Cr pré-sinterizadas e fabricadas por CAD-CAM, com 

a técnica convencional e outras técnicas de CAD-CAM. Além disso, os autores 

também avaliaram a influência da camada de óxidos na precisão de adaptação dos 

espécimes. De acordo com os autores, diferenças na precisão marginal de copings 

que foram fabricados por técnicas distintas foram encontradas, todos os grupos 

apresentaram valores clinicamente aceitáveis de acurácia marginal e interna e as ligas 

metálicas de Co-Cr avaliadas podem ser aplicadas e testadas clinicamente.  

Yoo et al. (2020) avaliaram a ação de dois agentes de união em substratos de 

Co-Cr fabricados por sinterização seletiva a laser, sobre a RUMC, por meio de teste 

de flexão em três pontos. Além disso, a superfície dos substratos metálicos foi 

avaliada por microscopia óptica e MEV/EDS antes e após os ensaios de flexão, com 
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o intuito de analisar a camada de óxidos e a quantidade de cerâmica remanescente. 

A RUMC foi maior nos espécimes que foram tratados com agente de união. Para isso, 

foram comparados dois agentes de união: agente A- sem Cr e Mn na sua composição; 

agente B- com a presença desses elementos químicos na sua formulação. A maioria 

dos espécimes demonstrou falha do tipo mista, sendo que a porcentagem de cerâmica 

remanescente variou de acordo com o tipo de agente de união utilizado. Dessa forma, 

os autores concluíram que a aplicação do agente de união, independente do agente 

utilizado, em substratos fabricados por sinterização seletiva a laser, aumentou a 

RUMC.  

Hong et al. (2020) avaliaram a RUMC e as propriedades mecânicas de ligas de 

Co-Cr fabricadas por diferentes métodos (fundição, fresagem e sinterização seletiva 

a laser). Após o teste de flexão em três pontos, os espécimes fraturados foram 

analisados por MEV/EDS.Foram avaliados o módulo de elasticidade e a resistência 

ao escoamento. Todos os espécimes apresentaram fratura do tipo mista. O grupo de 

espécimes fundidos pelo método convencional apresentou os maiores valores de 

módulo de elasticidade e RUMC. O grupo fresagem apresentou os menores valores 

de resistência ao escoamento e RUMC. O grupo SLM apresentou valores 

intermediários. Os autores concluíram que a técnica SLM pode ser promissora para a 

confecção de próteses dentárias, uma vez que apresentam equilibrio entre as técnicas 

avaliadas. 

Révilla-Leon et al. (2020) compararam a composição química, rugosidade de 

superfície e RUMC de ligas de Co-Cr utilizadas pelas técnicas de fresagem e 

sinterização seletiva a laser. Os espécimes foram analisados quanto à rugosidade por 

perfilometria tridimensional e a análise elementar foi realizada em MEV/EDS. Em 

seguida, foi realizada a sinterização da cerâmica e o teste de resistência ao 

cisalhamento. Os autores observaram diferenças na rugosidade superficial, sendo que 

o grupo fresado obteve as menores médias. Não houve diferenças em relação à 

resistência ao cisalhamento. Dessa forma, os autores concluíram que as manufaturas 

subtrativa e aditiva demonstraram influência sobre a composição elementar e a 

rugosidade de superfície, entretanto a resistência ao cisalhamento é independente do 

processo de confecção. 

Di Fiore et al. (2020) avaliaram o desajuste marginal de infraestruturas de Co-

Cr fabricadas por sinterização seletiva a laser antes e após a sinterização da cerâmica, 

por meio de uma máquina de medição de coordenadas ópticas. Além disso, avaliaram 
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a RUMC por meio do teste de flexão em três pontos. Os dados obtidos do desajuste 

após a sinterização da cerâmica foram maiores do que antes. A RUMC obtida foi de 

33 MPa, valor acima do mínimo determinado pela ISO 9693. Os autores concluíram 

que a sinterização da cerâmica afetou a adaptação marginal, no entanto, todos os 

espécimes estavam dentro do limite clinicamente aceitável de 120 µm. 

Gholamrezaei et al. (2020) compararam o ajuste interno e marginal vertical de 

espécimes de Co-Cr fabricados pela técnica de fundição convencional por cera 

perdida e sinterização seletiva a laser. O desajuste marginal vertical foi avaliado por 

um perfilômetro e a adaptação interna pela pesagem da pasta leve da silicona de 

adição. Os achados do trabalho demonstraram que houve diferenças entre a 

adaptação marginal vertical, em que o grupo fundido apresentou os maiores valores 

de desajuste (132,93 µm ± 27,91 µm). Entretanto, não apresentou diferenças 

significantes em relação à adaptação interna. 

Bae et al. (2020) avaliaram o efeito de uma superfície porosa na RUMC de ligas 

de Co-Cr fabricadas pelo processo de fundição convencional e sinterização a laser. 

Para isso, metade da amostra de cada processo analisado apresentava cinco orifícios 

de diâmetro de 1,0 mm, posicionados a 1,0 mm de distância entre si. Em seguida 

foram jateados com partículas de óxido de alumínio de 110 µm, associados à cerâmica 

Vitta e submetidos ao teste de flexão em três pontos. De acordo com os autores, a 

presença dessas porosidades acarretou menor RUMC, entretanto, todos os 

espécimes apresentaram RUMC superior a 25 MPa. 

Yang et al. (2021) realizaram uma revisão sistemática e metanálise sobre a 

adaptação marginal e interna de estruturas metálicas de Ni-Cr e Co-Cr 

confeccionadas pela técnica de fundição convencional e sinterização seletiva a laser. 

A lacuna marginal foi definida como a distância linear entre a margem do componente 

protético e a borda da coroa protética. Os autores não encontraram diferenças de 

desajuste marginal entre as técnicas de confecção nem entre os tipos de pilares 

protéticos (incisivos, pré-molares e molares). 

Presotto et al. (2021) avaliaram as propriedades superficiais, eletroquímicas, 

microdureza Vickers e RUMC de ligas de Co-Cr fabricadas por três técnicas distintas: 

fundição, sinterização seletiva a laser e fresagem. De acordo com os autores, o 

método de sinterização seletiva a laser propiciou superfície mais homogênea e menos 

porosa que os demais grupos. Além disso, essa técnica proporcionou formação de 

uma camada de óxidos mais espessa, maior microdureza e maior RUMC. Por esses 
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motivos, os autores concluíram que essa técnica é promissora para fabricação de 

próteses dentárias. 
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3. Proposição 
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3.1 Objetivo Geral: 

 

Avaliar a influência do tratamento de superfície com ácido clorídrico a 37% por 

30 minutos em 3 ligas metalocerâmicas de Co-Cr (Keragen, Remanium 2001 e 

StarLoy C), comparativamente ao tratamento convencional por meio de jateamento 

com partículas de óxido de alumínio. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

Avaliar a influência do tratamento da superfície metálica com ácido clorídrico a 

37% por 30 minutos, comparativamente ao jateamento com partículas de óxido de 

alumínio, em 3 ligas metalocerâmicas de Co-Cr, em relação a: 

• Resistência de união metalocerâmica por meio do teste de flexão em 3 pontos e 

tipo de fratura observado; 

• Rugosidade de superfície por meio de microscopia confocal; 

• Topografia de superfície por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

e Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS); 

• Desajuste marginal de copings por meio de microscopia óptica. 

 

3.3 Hipótese Nula 

A hipótese nula do trabalho foi que não haveria diferença nos efeitos sobre   

RUMC, rugosidade, topografia de superfície e adaptação marginal entre o tratamento 

da superfície metálica de Co-Cr com ácido clorídrico a 37% e o tratamento 

convencional por meio do jateamento com partículas de óxido de alumínio. 
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4. Material e Métodos 
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4.1. Delineamento Experimental 

As variáveis analisadas foram: resistência de união metalocerâmica (RUMC) 

(n=10) pelo ensaio de flexão em três pontos (n=10) (MPa), análise da rugosidade de 

superfície (n=16) com microscopia confocal a laser (Sa, µm); análise do desajuste 

marginal (n=10) por meio de microscopia óptica (μm). Também foram realizadas 

análises qualitativas da topografia de superfície e da composição química por meio de 

MEV/EDS (n=1).  

Os fatores de variação considerados foram: (a) Liga metálica de Co-Cr, em três 

níveis, classificados de acordo com o nome comercial (Quadro 1); (b) Tratamento de 

superfície em dois níveis: C (controle)- Jateamento com óxido de alumínio com 

granulação de 100 µm e HCl Jateamento com óxido de alumínio (100 µm), seguido 

de tratamento com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; (c) Momento da Leitura em 

MEV em dois níveis: M0– Após o tratamento de superfície realizado e M1 – Após a 

fratura da união metalocerâmica, e (d) Tempo de Leitura  para análise do desajuste 

marginal em cinco níveis: T0 = antes da fundição, T1 = após a fundição; T2 = após o 

jateamento com partículas de óxido de alumínio, T3 = após o tratamento com ácido e 

T4= após os ciclos de sinterização da cerâmica. 

 

 

Quadro1 - Ligas metálicas e suas características. 

Liga 
Metálica 

Composição 

(% em massa) 

Módulo de 
Elasticidade 

(GPa) 

Fabricante Lote 

Keragen Co 61; Cr 28; 

W 8,5; Si 1,65; 

Mn 0,25; Fe<0,5; 
C< 0,1 

150 Eisenbacher, 
Dentalwaren 
ED GmbH, 
Alemanha 

F03-500sk 

Remanium 
2001 

Co 63; Cr 23; 

Mo 7,3; W 4,3; Si 
1 

195 Dentaurum, 
Pforzheim, 
Alemanha 

102-600-01 

StarLoy C Co 59,4; Cr 24,5; 

W 10; Nb 2,2; V 
2,2; 

Si 1; Mo 1; Fe 1 

200 DeguDent 
GmbH, Hanau, 

Alemanha 

35010014 

*Fonte: Dados fornecidos pelos fabricantes. 
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A amostra foi composta por 120 espécimes metálicos de Co-Cr em forma de 

tiras, sendo 60 para o teste de flexão em três pontos (n=10), 48 para o teste de 

rugosidade de superfície (n=16) e 12 para a análise qualitativa em MEV/EDS (n=1), 

divididos entre três ligas comerciais e distribuídos aleatoriamente de acordo com a 

variável analisada (Figura 1). Outros 30 espécimes metálicos, na forma de cilindros 

para munhão universal foram confeccionados com as mesmas ligas metálicas e 

submetidos ao teste de desajuste marginal (Figura 2). 

 

Figura 1 – Delineamento experimental dos espécimes em forma de tira metálica. 

*Fonte Própria 

                  Figura 2 – Desenho esquemático da análise do desajuste marginal. 

* 

 

Fonte própria; A= Corte transversal do cilindro com os 4 pontos equidistantes selecionados para a análise do 

desajuste marginal vertical. X e I correspondem aos três pontos em que foram realizadas as leituras de desajuste 

marginal em cada fase. B = Tempos em que o desajuste marginal foi aferido. 
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4.2 Delineamento Estatístico 

Para determinar o n das variáveis quantitativas, previamente foi realizado o 

teste piloto e análise estatística dos dados obtidos, por meio do teste Power Sample 

Size, com um poder de 0,80 e α=0,05. Assim, RUMC (n=10), rugosidade de superfície 

(n=16) e desajuste marginal (n=10). 

 

4.3 Obtenção dos espécimes em forma de tira metálica 

Os espécimes em forma de tira metálica foram utilizados para avaliar a RUMC, 

a rugosidade superficial e a topografia da superfície. Para isso, foram obtidos 120 

padrões de resina acrílica Duralay (Reliance Dental Mfg Co., Worth, EUA), a partir de 

uma matriz de teflon para prensagem, confeccionada na Oficina do Departamento de 

Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP (Figura 3). A resina acrílica foi 

manipulada de acordo com as especificações do fabricante, com auxílio de espátula 

nº 7 e pote Dappen, e depositada na parte “A” da matriz, previamente coberta com 

uma camada delgada de vaselina sólida e prensada com o auxílio da sua base (“D”). 

Dada à polimerização da resina, os espécimes foram removidos da matriz por ação 

de êmbolo da parte inferior “C” contra a parte “A”, após a remoção do espaçador “B”. 

Foi realizado o acabamento desses espécimes com lixa d’água de granulometria 400, 

até atingir as dimensões de 30 mm x 3 mm x 0,7 mm.  

 

Figura 3- Matriz de teflon para a obtenção dos padrões em resina acrílica. 
 

 
*Fonte própria; A – Parte Superior; B – Espaçador de 0,7 mm; C – Parte inferior; D – Base para 
prensagem da resina acrílica; E- Dispositivo para colocação do espaçador. 

  A 

E 
B D 

C 
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4.3.1. Inclusão dos padrões em Resina Acrílica 

Os padrões de resina acrílica obtidos foram divididos em três grupos, de acordo 

com a liga metálica utilizada (Keragen, Remanium 2001, StarLoy C). Após aplicação 

do agente de tensão superficial (Waxit – Degussa S.A. Divisão dental, Guarulhos, SP, 

Brasil), os padrões foram incluídos em revestimento fosfatado Micro Fine 1700 

(Talladium Inc, Valencia, Califórnia, EUA). O revestimento foi manipulado a vácuo na 

velocidade de 425 rpm, nas proporções e tempos recomendados pelo fabricante (122 

ml/500 g), durante quarenta segundos, em inclusor modelo A300 (Polidental, São 

Paulo, SP, Brasil).  

Após a presa do revestimento (aproximadamente 60 minutos), os anéis de 

fundição foram submetidos a ciclos térmicos, de acordo com as especificações do 

fabricante, para a sua expansão, em forno Edgcon 5P (EDG, São Carlos, SP, Brasil), 

e aquecidos à velocidade de 15 ºC/min, da seguinte forma: 1) Da temperatura 

ambiente até 400 °C e permaneceram nesta temperatura por 30 minutos; 2) De 400 

°C até 950ºC, permanecendo nesta temperatura por 20 minutos; 3) Foram resfriados 

até 900ºC e mantidos nesta temperatura por no máximo 120 minutos. 

 

4.3.2. Fundição das Tiras Metálicas 

Após o aquecimento, os anéis para fundição de cada uma das ligas de Co-Cr 

foram colocados na máquina de fundição eletrônica Neutrodyn Easyti (F.Lli Manfredi, 

Torino, Piemonte, Itália) (Figura 4), onde ocorreu a fundição das ligas por indução, 

com temperaturas padronizadas, de acordo com as instruções do fabricante (Keragen, 

1410 ºC, Remanium, 1390 ºC e StarLoy C, 1370 ºC) e torque constante da centrífuga. 

A desinclusão foi realizada após o seu resfriamento e as tiras metálicas foram jateadas 

com óxido de alumínio de granulação de 100 µm, sob pressão de 3 bar no Microjet III 

(EDG, São Carlos, SP, Brasil) para eliminação dos excessos de revestimento. Em 

seguida, os corpos de prova foram recortados dos canais de alimentação com disco 

de carborundum. O ajuste das tiras metálicas foi realizado com o auxílio de paquímetro 

digital (Mitutoyo Sul Americana Ltda., Suzano, SP, Brasil), politriz automática (Modelo 

DPU-10, Panambra, São Paulo, SP, Brasil) e lixa d’água com a granulação 100, para 

atingir as dimensões finais de 25 mm x 3 mm x 0,5 mm, determinadas pela norma ISO 

9693:2012.  
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Visando padronização dos espécimes metálicos e ausência de porosidades 

internas, foi desenvolvido um protocolo radiográfico utilizando um filme radiográfico 

digital oclusal, acoplado a uma matriz confeccionada na Oficina do Departamento de 

Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP e com uma escala de densidade 

(penetrômetro). Os espécimes foram posicionados sobre a matriz de acrílico e 

numerados de acordo com a liga metálica radiografada. Foram radiografadas por meio 

de um aparelho de Raio-X (Dabi Atlante Indústria Médico Odontológica, Modelo 

Spectro 70X, Classe I, Tipo B Comum, Ribeirão Preto, Brasil), com 70 Kvp, 8 mA à 

distância de 10 cm entre o foco e o filme radiográfico. Os espécimes que continham 

porosidades foram descartados do estudo. 

 

4.3.3. Tratamento Ácido 

Após o ajuste dos espécimes, cada grupo de uma das ligas metálicas foi 

dividido em dois subgrupos (n= 10), de acordo com o tratamento de superfície que 

recebeu, sendo que o grupo C (controle) foi jateado com óxido de alumínio de 

granulação de 100 µm, sob pressão de 3 bar no Microjet III (EDG, São Carlos, SP, 

Brasil). O grupo HCl inicialmente seguiu o mesmo protocolo do grupo controle e, em 

seguida, foi tratado com HCl a 37% (Dinâmica Química Contemporânea LTDA, São 

Paulo, SP, Brasil) por 30 minutos. Com o auxílio de uma matriz de teflon, 

confeccionada na Oficina do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da 

FORP-USP, a região que recebeu o tratamento e, posteriormente, a cerâmica, foi 

delimitada. As tiras metálicas foram fixadas em pote Dappen, com o auxílio de fita 

crepe adesiva com 16 mm de largura (Eurocel Sicad Group, Capivari, SP, Brasil) para 

evitar o contato do ácido em outras regiões. A seguir, uma gota de HCl foi depositada 

na superfície metálica delimitada e ficou em contato com essa superfície por 30 

minutos. O excesso de ácido foi removido por meio do gotejamento de água destilada, 

lavagem em água corrente por um minuto e secagem à temperatura ambiente. 

 

4.3.4. Aplicação da cerâmica 

Antes da aplicação da cerâmica, as tiras metálicas foram limpas com álcool 

isopropílico em lavadora ultrassônica (Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, Brasil), por 10 

minutos. A cerâmica IPS Inline (Ivoclar VivaDent, Amherst, NY, USA) foi aplicada na 

superfície metálica, em área pré-determinada, com o auxílio da matriz de teflon, 

anteriormente citada, para delimitar a área do corpo cerâmico e garantir as dimensões 
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do corpo-de-prova (8,0 ± 0,01 por 1,1± 0,1 mm). Todos os espécimes receberam duas 

camadas de opaco e duas de dentina. Os ciclos de sinterização foram realizados a 

vácuo no forno Alumini – Sinter Press (EDG Equipamentos, São Paulo, SP, Brasil), 

cujas temperaturas estão demonstradas na Tabela 1. Em seguida, os espécimes 

foram submetidos ao teste de flexão em três pontos. 

 

Tabela 1 – Ciclos de sinterização da cerâmica. 

Cerâmica Queima Temp. 

Inicial 

Tempo 

de 

Secagem 

Aumento 

temp. p/ 

min. 

Temp. 

inicial 

vácuo 

Temp. 

final 

vácuo 

Tempo 

de 

espera 

Tempo de 

Resfriamento 

 

IPS Inline 

1ªOpaca 400ºC 6min 80ºC 550ºC 980ºC 1 min 3 min 

2ºOpaca 400ºC 6min 80ºC 550ºC 970ºC 1 min 3 min 

1ªDent. 400ºC 4min 80ºC 580ºC 920ºC 1 min 3 min 

2ªDent. 400ºC 4min 80ºC 580ºC 910ºC 1 min 3 min 

*Dent. = camada de dentina; Temp. = temperatura 

 

4.4. Obtenção dos espécimes em forma de coping metálico  

 

4.4.1. Leitura inicial em Microscópio Óptico do desajuste marginal 

Foram utilizados cilindros calcináveis para munhão universal Neodent (JJGC 

Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. – Curitiba, PR, Brasil) para posterior 

fundição e obtenção dos copings metálicos (n=10). Inicialmente os cilindros foram 

assentados na matriz de leitura com auxílio do “Dispositivo para a Padronização de 

Medição e Pressão de Assentamento” (DP) (Bezzon et al., 2018) para verificação do 

desajuste marginal no microscópio óptico Nikon SMZ800 (NIKON CORPORATION, 

Kawasaki, Kanagawa, Japão). Para a leitura foram marcados quatro pontos 

ortogonais e foram realizadas três leituras a 100 µm de distância (para a direita, 

esquerda e no centro) de cada face (Figura 4), totalizando 12 leituras em cada cilindro 

calcinável e calculadas as médias para os dois grupos experimentais (C e HCl), para 

cada liga avaliada. Essas médias obtidas foram generalizadas para toda margem do 

coping metálico (Gholamrezai et al., 2020). 

Para assegurar que as medidas foram realizadas e avaliadas nas faces 

correspondentes, a leitura número 1 foi realizada na face do cilindro calcinável que 
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recebeu uma marcação (Figura 4), seguindo a leitura sempre no sentido horário, de 

cada espécime. 

 

Figura 4 – Cilindro calcinável posicionado no sprue com a posição “1” para leitura no 

microscópio. 

 

*Fonte: acervo próprio; A→ marcação da face “1” em que foi realizada a leitura inicial em cada 

espécime; B→ numeração realizada nos sprues para identificar os espécimes após a fundição. 

 

4.4.2. Inclusão e Fundição dos cilindros calcináveis. 

Após a medição do desajuste marginal inicial (T0), cada cilindro calcinável foi 

fixado em sprue de cera devidamente numerado (Figura 4) e adaptado com cera no 

anel de fundição, seguindo o mesmo protocolo de inclusão e fundição utilizado para a 

confecção das tiras metálicas. Após a fundição, os copings metálicos foram recortados 

do canal de alimentação, jateados com partículas de óxido de alumínio de 100 µm 

para a remoção do revestimento e usinados, visando a remoção de eventuais bolhas. 

Em seguida, foi realizada leitura do desajuste marginal em microscópio óptico em 

todos os espécimes (T1).  

 

4.4.3. Tratamento de Superfície dos Espécimes em Forma de Coping 

Todos os espécimes metálicos, acoplados ao análogo do munhão universal, 

foram jateados com partículas de óxido de alumínio (100 µm), e uma nova leitura do 

desajuste marginal vertical foi aferida (T2). Em seguida, foram imersos em HCl a 37% 

por 30 minutos. O excesso de ácido foi removido por meio do gotejamento de água 

destilada. Em seguida, cada espécime foi lavado em água corrente por um minuto, 

A

B

A 

B 
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seco à temperatura ambiente e limpo com álcool isopropílico em lavadora ultrassônica 

(Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, Brasil), por 10 minutos. Após a limpeza, foram 

realizadas novas leituras do desajuste marginal dos espécimes. (T3). 

 

4.4.4. Ciclo de sinterização da cerâmica nos espécimes em forma de 

coping. 

Foi simulado o ciclo de sinterização da cerâmica (Tabela 1) em todos os copings 

metálicos que, após esse procedimento, foram avaliados novamente quanto ao 

desajuste marginal (T4). Os espécimes não receberam a camada cerâmica, apenas 

foram realizados os ciclos térmicos indicados pelo fabricante da cerâmica IPS-Inline.  

 

4.5. Análise das Variáveis  

 

4.5.1. Resistência de União Metalocerâmica 

Os testes de flexão em três pontos foram realizados em máquina de ensaios 

mecânicos (modelo DL 2000, EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasil), a fim de 

determinar a carga de ruptura da união metalocerâmica.  

Cada espécime metálico foi apoiado pelas extremidades sobre dois apoios 

circulares à distância de 20 mm entre si, de forma que a face revestida de cerâmica 

ficasse voltada para baixo. A carga (célula de 50 kgf) foi aplicada à velocidade de 1,0 

mm/min, por meio de uma haste de secção transversal circular, na porção central da 

face superior da tira metálica (Figura 5), até ocorrer a falha da união entre a cerâmica 

e o substrato metálico.  

De acordo com a ISO 9693, a ruptura deveria ocorrer na(s) extremidade(s) do 

corpo cerâmico e os espécimes, que falhassem no centro da camada de cerâmica, 

deveriam ser substituídos, o que não ocorreu no presente estudo. Os valores da carga 

de ruptura (RUMC) foram obtidos individualmente em Newton (N), e a tensão de 

ruptura foi calculada por meio da aplicação dos valores obtidos na fórmula: T= k. F. 

Nesta fórmula, T é o valor da tensão de ruptura em MPa, k é um valor constante em 

mm2, obtido pela função entre a espessura do substrato metálico (dM) (0,5 ± 0,05) mm 

e o módulo de Young (EM) do substrato metálico utilizado. 
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Figura 5 – Teste de flexão em três pontos. 

 

*Fonte: acervo próprio 

 

4.5.2. Tipo de Fratura 

Após a ruptura, os espécimes foram avaliados por microscopia óptica e as 

fraturas foram classificadas em adesiva (sem que tenha remanescente cerâmico no 

espécime metálico), coesiva (quando ocorre na cerâmica) ou mista (em que há tanto 

fratura adesiva como coesiva). 

 

4.5.3. Rugosidade de Superfície  

Para essa análise foram confeccionadas 16 tiras metálicas de cada uma das 

ligas dentárias avaliadas, conforme descrito anteriormente. Após a desinclusão, 

usinagem e jateamento com partículas de óxido de alumínio de 100 µm, os espécimes 

foram divididos de forma que cada lado de um mesmo espécime fosse submetido aos 

diferentes tratamentos. Assim, do lado esquerdo, demarcado com a letra da liga 

metálica utilizada (K, R, S) foi realizado o tratamento ácido com HCl a 37% por 30 

minutos e o lado direito recebeu apenas o jateamento com óxido de alumínio. Todo o 

protocolo de limpeza dos espécimes foi realizado, da mesma forma que os anteriores 

e, em seguida, foi efetuada a análise da rugosidade de superfície (Sa, µm). 

Essas análises foram realizadas em microscópio confocal a laser (LEXT OLS 

4000, Olympus Corporation, Tóquio, Japão), localizado no Laboratório do 
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Departamento de Odontologia Restauradora da FORP-USP, por meio da aquisição de 

imagens de alta resolução tridimensional. Foram realizadas três leituras em cada lado 

do espécime, a fim de obter a média aritmética da rugosidade de superfície. Os dados 

foram obtidos por meio de um software específico indicado pelo fabricante do 

microscópio confocal. 

 

4.5.4. Topografia de Superfície 

Foram analisados quatro espécimes em forma de tiras de cada liga de Co-Cr 

(n=1) em Microscópio Eletrônico de Varredura (EVO 50, Zeiss, Cambridge, Inglaterra) 

para avaliação qualitativa da superfície. A leitura obtida provém da formação de 

imagem decorrente da emissão de elétrons e radiação eletromagnética resultante da 

troca de energia entre o feixe de elétrons e a amostra (superfície metálica).  

As análises foram realizadas no Laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura do Departamento de Química, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto-USP, em dois tempos distintos, sendo: M0 – logo após a desinclusão 

e jateamento (grupo C) ou após o tratamento ácido (grupo HCl); M1 – após a fratura 

da união metalocerâmica. 

 

4.5.5. Análise elementar da superfície  

Análise realizada simultaneamente com a MEV, a Espectrometria de Energia 

Dispersiva de Raios-X (EDS) é fundamental para a caracterização dos materiais. Essa 

caracterização foi possível devido à liberação de energia proveniente de elétrons e 

íons dos átomos previamente excitados, quando retornam à sua posição inicial. Essa 

energia é emitida em comprimento de onda no espectro de Raio-X, que é captada por 

um detector existente na câmara a vácuo do MEV. Cada átomo possui comprimento 

de onda exclusivo e distinto dos demais. Desta forma, essa energia avaliada em 

determinado ponto permite identificação dos elementos químicos presentes. Por meio 

deste recurso (500 Digital Processing, IXRF Systems, Houston, EUA), foi possível 

avaliar as áreas em que há maior quantidade de cerâmica após a fratura, assim como 

a composição química da superfície.  

 

4.5.6. Desajuste Marginal 

O conjunto coping-análogo do munhão universal foi assentado na matriz de 

leitura com o auxílio do “Dispositivo para a Padronização de Medição e Pressão de 
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Assentamento” (DP), com algumas alterações no protocolo e na matriz proposta por 

Bezzon et al., (2018), uma vez que esses autores avaliaram o desajuste marginal em 

coroas sobre uma matriz que simulava um dente, e o presente estudo avaliou o 

desajuste marginal de cilindros para munhão universal. 

O dispositivo com o conjunto matriz-coping-análogo foi transferido para a 

Máquina de Ensaios Mecânicos (modelo DL 2000, EMIC, São José dos Pinhais, 

Brasil), a fim de promover o deslocamento da haste desse dispositivo até chegar a 1 

Kgf, o que corresponde ao deslocamento padronizado de 50º para fixar e assentar os 

copings no dispositivo de pressão (DP). A ponta desse dispositivo é esférica e assenta 

o coping no centro da matriz, quando acionado esse ângulo de 50º na haste do DP. 

Após correto assentamento de cada coping metálico, o conjunto matriz-coping foi 

analisado e o desajuste marginal vertical (Figura 6) foi quantificado em microscópio 

óptico (Lupa Esteroscópica Nikon, SMZ 800,Nikon Corporation, Kawasaki, Kanagawa, 

Japão) e software NIS Elements for basic Research (Nikon Corporation, Kawasaki, 

Kanagawa, Japão).  

 

Figura 6 –Conjunto matriz-coping-análogo posicionado no DP para análise do 

desajuste marginal. 

 

*Fonte: acervo próprio; A- desajuste marginal vertical, sem aplicação de força de compressão. 

 

Para as leituras foram marcados quatro pontos ortogonais. Em cada uma 

dessas faces foram realizadas três leituras que estavam distantes 100 µm entre si, 

totalizando 12 leituras em cada coping (Figura 2). Foram calculadas as médias para 
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cada liga avaliada, nos tempos distintos (T0= antes da fundição; T1= após a fundição; 

T2= após o jateamento com partículas de óxido de alumínio (100 µm); T3= após 

tratamento ácido, T4= após a simulação do ciclo de sinterização da cerâmica, 

seguindo o protocolo utilizado para RUMC. 

 

4.6. Análise estatística ou qualitativa das variáveis: 

Para realização da análise dos dados, foi utilizado o programa estatístico IBM 

SPSS Statistics 20 (IBM Corporation, Armonk, EUA) com nível de significância 

estatística de α=0,05.  

 

4.6.1. Resistência de União Metalocerâmica (RUMC) 

Os valores em MPa obtidos para a Tensão de ruptura (APÊNDICE A) foram 

analisados pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk (APÊNDICE B), e uma vez que os 

dados apresentaram distribuição normal, foi utilizada ANOVA dois fatores com ajuste 

de Bonferroni.  

 

4.6.2. Tipo de Fratura 

Para analisar o tipo de fratura, foi utilizado o teste exato de Fisher (APÊNDICE 

E) e para comparar o padrão de fratura foi utilizado o teste Chi-quadrado de Pearson 

(APÊNDICE F). 

 

4.6.3. Rugosidade de Superfície 

Os dados analisados para a obtenção dos valores de rugosidade de superfície 

(Sa, µm) (APÊNDICE G), foram analisados pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk 

(APÊNDICE H). Como a distribuição dos dados apresentou-se normal, foi utilizado o 

teste ANOVA com medidas repetidas e ajuste de Bonferroni, pois a avaliação da 

rugosidade ocorreu no mesmo corpo de prova. 

 

4.6.4. Análise topográfica e elementar da superfície 

A avaliação da topografia dos espécimes foi realizada de forma qualitativa por 

meio da microanálise elementar pontual das superfícies metálicas por MEV associada 

à EDS.  
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4.6.5. Desajuste Marginal 

Os dados de desajuste marginal (µm) (APÊNDICE N) foram analisados pelo 

teste de normalidade Shapiro-Wilk (APÊNDICE O). Os resultados obtidos para o 

desajuste marginal nos cinco tempos avaliados apresentaram distribuição normal. 

Dessa forma, foi utilizada ANOVA com medidas repetidas e ajuste de Bonferroni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 
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 5.1 Resistência de União Metalocerâmica (RUMC) 

Por meio do teste ANOVA dois fatores com ajuste de Bonferroni (Tabela 2) foi 

verificada diferença entre os tratamentos, com maior RUMC após tratamento ácido 

(p=0,001) (APÊNDICE C) e entre as ligas (p<0,001), com menor RUMC para Starloy 

C quando comparada a Remanium (p<0,001) e Keragen (p<0,001) (APÊNDICE D). 

Entretanto não houve diferença para a interação dos fatores de variação liga metálica 

e tratamento de superfície (p = 0,788). Na Tabela 3, estão os valores das médias de 

RUMC obtidas. 

 

Tabela 2 – Resultados da Análise de Variância para RUMC com ajuste de 

Bonferroni. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

médios 

Grau de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

Valor de F Valor de p 

Liga 11178,834 2 5589,217 11,683 0,000* 

Tratamento 6175,335 1 6175,335 12,908 0,001* 

Liga X 

Tratamento 

229,206 2 114,603 0,240 0,788ns 

Resíduos 25834,844 54 478,423   

Variação 

Total 

366497,931 60    

*significância estatística para p≤ 0,05; ns = sem significância estatística. 

 

Tabela 3: Médias amostrais da RUMC (MPa) calculadas para os fatores de 

variação: tratamento e liga metálica. 

 C HCl Total (Liga) 

Keragen 73,6 (17,7) 92,7 (19,5) 83,1 (20,6)a 

Remanium 2001 70,1 (24,3) 95,7 (35,9) 82,9 (32,6)a 

StarLoy C 46,0 (8,4) 62,2 (15,0) 54,1 (14,5)b 

Total  63,2(21,4)A 83,5 (28,7)B  

C – Tratamento controle; HCl – Tratamento com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; ab letras minúsculas 

iguais indicam semelhança estatística entre ligas. AB letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística entre 

os tratamentos. 
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5.2 Tipo de Fratura  

 

Após o teste de flexão em três pontos, todos os espécimes foram classificados 

de acordo com o tipo de fratura encontrado (Tabela 4).  

Ao realizar o teste exato de Fisher (APÊNDICE E) foi possível verificar que 

houve diferença no padrão de fratura pelo método de tratamento de superfície 

(p=0,002). O tratamento controle gerou incidência de fraturas adesivas (30%) e mistas 

(70%) o que não foi observado para o grupo HCL, em que todas as fraturas 

observadas eram mistas. 

Ao comparar o padrão de fratura com o fator de variação liga metálica por meio 

do teste Chi-quadrado de Pearson, não foi observada relação entre estes fatores 

(p=0,676) (APÊNDICE F). 

 

 

Tabela 4 – Distribuição do tipo de fratura em cada espécime metálico avaliado. 

Liga 

Metálica 

     CONTROLE                     HCL 

                                       Tipos de Fratura 

Adesiva Coesiva Mista Adesiva Coesiva Mista 

Keragen 2 0 8 0 0 10 

Remanium  4 0 6 0 0 10 

StarLoy C 3 0 7 0 0 10 

C – Tratamento controle; HCl – Tratamento com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos 

 

 

5.3 Rugosidade de Superfície 

O teste ANOVA com medidas repetidas e ajuste de Bonferroni demonstrou 

diferença entre as ligas (p=0,002) e entre os tratamentos (p=0,037), entretanto, não 

houve interação entre liga e tratamento (p=0,148) (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Resultados da análise de variância com medidas repetidas e ajuste 

de Bonferroni para a rugosidade de superfície. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrado

s médios 

Grau de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

Valor 

de F 

Valor 

de p 

Liga 7,080 2 3,540 7,323 0,002* 

Tratamento 1,639 1 1,639 4,641 0,037* 

Liga x 

Tratamento 
1,409 2 0,705 1,995 0,148ns 

Residuos 21,752 45 0,483   

Variação 

Total 
15,894 45 0,353 

  

C – Tratamento controle; HCl – Tratamento com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos 

*significância estatística para p≤ 0,05; ns = sem significância estatística. 

 

Ao comparar os tratamentos (Tabela 6), observou-se que o tratamento com 

ácido clorídrico a 37% por 30 minutos aumentou a rugosidade de superfície (p=0,037) 

(APÊNDICE I). 

Em relação às ligas metálicas, Keragen apresentou menor rugosidade de 

superfície que as demais (Remanium 2001 – p=0,013; Starloy C– p=0,003); sem 

diferença entre Remanium 2001 e StarLoy C (p=1,000) (APÊNDICE J). As médias 

amostrais obtidas para a rugosidade de superfície estão presentes na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Médias amostrais da rugosidade de superfície (µm). 

Ligas Metálicas Tratamento de Superfície 

 C HCl Total (Liga) 

Keragen 5,33 (0,57) 5,77 (0,23) 5,55a 

Remanium 2001 5,86 (0,53) 6,28 (0,62) 6,07b 

StarLoy C 6,20 (0,95) 6,12 (0,76) 6,16b 

Total (Tratamento) 5,80 (0,78)A 6,06 (0,61)B  

C – Tratamento controle; HCl – Tratamento com ácido clorídrico  

ab letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística entre ligas. AB letras maiúsculas 

diferentes indicam diferença estatística entre os tratamentos. 
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5.4 Análise topográfica e elementar de superfície por meio de Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) associada à Espectrometria de Energia Dispersiva 

de Raios-X (EDS).  

Após uma visão generalizada das amostras, áreas com alterações de superfície 

identificadas por MEV foram selecionadas e avaliadas com ampliação de 600x e eventuais 

análises de composição química destas regiões foram realizadas. Independentemente da 

liga metálica analisada ou do tratamento de superfície, todos os espécimes não 

apresentaram diferenças na topografia ou na composição química após o tratamento de 

superfície (APÊNDICE L). Entretanto, após a ruptura da união metalocerâmica (M1), foram 

observadas diferenças tanto na topografia como na composição química (APÊNDICE M), 

quando comparados os dois grupos. No grupo HCl das três ligas avaliadas, houve 

formação de regiões com topografia mais elevada, as quais também puderam ser 

observadas nas áreas mais escuras, devido à oxidação nas micrografias obtidas por 

contraste composicional (M1). A seguir são apresentadas as micrografias registradas nos 

modos de contraste topográfico e composicional. 

 

5.4.1 Microanálise elementar pontual da liga Keragen 

As análises por MEV (Figuras 7 e 8) e EDS (Gráficos 1-4) após o tratamento de 

superfície demonstraram semelhanças químicas (nas regiões 1 e 2) como também 

topográficas para os espécimes da liga Keragen. 

 

Figura 7 – Micrografia do grupo controle da liga metálica Keragen após o tratamento 

de superfície. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara das 

micrografias utilizadas para microanálise elementar; 2 – região mais escuras das micrografias utilizadas para 

microanálise elementar.   
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Gráfico 1 – Caracterização química do grupo C em R1, após o tratamento da superfície 

da liga metálica Keragen.  

 

 

Gráfico 2 –Caracterização química do grupo C em R2, após o tratamento da superfície 

da liga metálica Keragen. 
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Figura 8 – Micrografias do grupo HCl da liga metálica Keragen após o tratamento de 

superfície. 

 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV);1 – região mais clara das micrografias 

utilizadas para microanálise elementar; 2 – região mais escuras das micrografias utilizadas para microanálise 

elementar.   

 

 

Gráfico 3 – Caracterização química do grupo HCl em R1, após o tratamento da 

superfície da liga metálica Keragen. 
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Gráfico 4- Caracterização química do grupo HCl em R2, após o tratamento da 

superfície da liga metálica Keragen. 

 

 

Após o teste de flexão em três pontos (M1) dos espécimes da liga Keragen, 

observam-se perfis topográficos distintos nas Figuras 9 e 10, com o grupo HCl 

apresentando maior rugosidade na superfície. Pela análise de EDS (Gráficos 5-8) 

visualiza-se maior quantidade de elementos provenientes da cerâmica no grupo HCl 

(Zr e Si).  

Figura 9 – Micrografias do grupo controle da liga metálica Keragen após a ruptura da 

união metalocerâmica. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara das 

micrografias utilizadas para microanálise elementar; 2 – região mais escura das micrografias utilizadas para 

microanálise elementar.   
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Gráfico 5 – Caracterização química do grupo C em R1, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Keragen. 

.  

 

Gráfico 6 – Caracterização química do grupo C em R2, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Keragen. 
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Figura 10 – Micrografias do grupo HCl da liga metálica Keragen após a ruptura da 

união metalocerâmica. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV);1 – região mais clara da micrografia 

utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escura da micrografia utilizada para microanálise elementar.   

 

Gráfico 7 – Caracterização química do grupo HCl em R1, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Keragen. 

.
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Gráfico 8 – Caracterização química do grupo HCl em R2, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Keragen. 

 

 

 

A partir das imagens obtidas para a liga metálica Keragen, pode-se observar que há 

diferenças na topografia da superfície de acordo com o momento em que a análise foi 

realizada e com o tratamento realizado (Figuras 7-10), sendo que o grupo C apresentou 

maior homogeneidade na superfície.  

O registro de micrografias com contraste de composição (Figuras 7-10) mostrou a 

presença de duas regiões distintas (Apêndices L e M): R1 (região mais clara) e R2 

(região mais escura).  

As análises semiquantitativas dos elementos químicos (Tabela 7) após o tratamento 

de superfície demonstraram que o tratamento ácido propiciou aumento na concentração 

de oxigênio (O) em R1 e redução em R2. Além disso, houve redução na concentração 

de cobalto (Co) em R1 e aumento em R2. Não houve alteração de cromo (Cr) em R1, 

mas aumento da sua concentração em R2. Houve aumento na concentração de 

alumínio (Al) em R1 e redução em R2. Após a ruptura da união metalocerâmica 

(Tabela 8), o grupo tratado com ácido apresentou redução de O em R1 e aumento em 

R2. Os elementos químicos Al e Cr apresentaram redução em R1 e R2. Co apresentou 

aumento em R1 e redução em R2. Além disso, elementos químicos compatíveis com 
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os existentes nas cerâmicas odontológicas, tais como silício (Si), zinco (Zn) e zircônio 

(Zr) apresentaram redução em R2, não sendo observados em R1, independente do 

grupo avaliado. 

 

 

Tabela 7 - Análise semiquantitativa (% em massa) dos elementos químicos após os 

tratamentos de superfície da liga Keragen. 

Tratamento  O Na Al Cr Fe Co Ca W 

C R1 1,465 - 1,263 25,908 0,499 61,204 - 9,661 

R2 23,461 0,875 71,335 1,374 - 2,955 - - 

HCl R1 2,413  3,489 26,125 0,403 56,466 0,096 11,009 

R2 17,353  58,151 7,194 0,430 14,678 - - 

C-Grupo controle; HCl – grupo tratado com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; R1 – região mais clara 

nas micrografias usadas para a microanálise elementar; R2 - região mais escura nas micrografias usadas para a 

microanálise elementar. 

 

 

Tabela 8 - Análise semiquantitativa (% em massa) dos elementos químicos após a 

fratura da união metalocerâmica dos espécimes, da liga metálica Keragen. 

Elemento 

Químico 

            C             HCl 

R1 R2 R1 R2 

O 0,553 2,8 - 7,264 

Al 2,063 6,435 0,256 1,541 

Cr 6,334 0,823 5,114 0,078 

Co 2,97 4,077 9,914 0,562 

Nb 4,077 - 0,562 - 

Ca - 1,702 - 1,166 

K - 7,086 - 1,774 

W 13,583 - 14,794 7,098 

Si - 15,323 - 5,431 

Zn - 3,555 - 2,133 

Zr - 25,121 - 10,661 

Mo 1,163 - 1,931 - 

V 1,437 - 1,911 1,303 

Ba - 2,303 - 0,988 

Ti - 0,064 - - 

Fe - 0,709 - - 
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C-Grupo controle; HCl – grupo tratado com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; R1 – região mais clara 

nas micrografias usadas para a microanálise elementar; R2 - região mais escura nas micrografias usadas para a 

microanálise elementar. 

 

 

5.4.2 Microanálise elementar pontual da liga Remanium 

As análises de MEV (Figuras 11 e 12) e EDS (Gráficos 9-12) após o tratamento de 

superfície demonstraram semelhanças químicas (nas regiões 1 e 2) como também 

topográficas para os espécimes da liga Remanium. 

 

 

 

Figura 11 – Micrografias do grupo controle da liga metálica Remanium após o 

tratamento de superfície. 

 

A- Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escura da micrografia utilizada 

para microanálise elementar. 
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Gráfico 9 – Caracterização química do grupo C em R1, após o tratamento de superfície 

da liga metálica Remanium. 

.  

 

Gráfico 10 – Caracterização química do grupo C em R2, após o tratamento de 

superfície da liga metálica Remanium. 
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Figura 12 – Micrografias do grupo HCl da liga metálica Remanium após o tratamento de 

superfície. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escura da micrografia utilizada para microanálise 

elementar. 

 

 

Gráfico 11 – Caracterização química do grupo HCl em R1, após o tratamento de superfície da 

liga metálica Remanium. 
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Gráfico 12 – Caracterização química do grupo HCl em R2, após o tratamento de superfície da 

liga metálica Remanium. 

 

 

A análise topográfica após a fratura (Figura 13 e 14) demonstrou diferenças 

entre os tratamentos avaliados. Essas diferenças se confirmam com a análise 

composicional da superfície (Gráficos 13-16).  

 

Figura 13 – Micrografias do grupo controle da liga metálica Remanium após a ruptura da união 

metalocerâmica. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escuras da micrografia utilizada para 

microanálise elementar.   
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Gráfico 13 – Caracterização química do grupo C em R1, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Remanium. 

. 

 

 

Gráfico 14 – Caracterização química do grupo C em R2, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Remanium. 
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Figura 14 – Micrografias do grupo HCl para a liga metálica Remanium após a ruptura da união 

metalocerâmica.   

 

 

A- Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escuras da micrografia utilizada 

para microanálise elementar.   

 

 

Gráfico 15 – Caracterização química do grupo HCl em R1, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Remanium.
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Gráfico 16 – Caracterização química do grupo HCl em R2, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga metálica Remanium. 

 

 

A partir das imagens obtidas para a liga metálica Remanium 2001, pode-se observar 

que há diferenças na topografia da superfície de acordo com o tratamento realizado 

(Figuras11-14), sendo que o grupo C apresenta maior homogeneidade na superfície 

(Figuras 11 e 13).  

O registro de micrografias com contraste de composição (Figuras 11 - 14) mostrou 

a presença de duas regiões distintas (Apêndices L e M): R1 (região mais clara) e R2 

(região mais escura).  

A análise dos espectros de energia após o tratamento de superfície demonstrou que 

o tratamento ácido praticamente não alterou a composição de R1 (Tabela 9). 

Entretanto, em R2 houve aumento na concentração de O e redução na concentração 

de Cr e Co. Após a ruptura da união metalocerâmica (Tabela 10), nota-se redução de 

O em R1 e aumento em R2. Cr apresentou significativa redução em R1 e expressivo 

aumento em R2. Já o Co apresentou aumento em R1 e redução em R2. Além disso, 

elementos químicos compatíveis com os existentes nas cerâmicas odontológicas, tais 

como Si, Zn e Zr apresentaram redução em R2, não sendo observados em R1, 

independente do grupo avaliado. 
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Tabela 9 - Análise semiquantitativa (% em massa) dos elementos químicos após os 

respectivos tratamentos de superfície da liga Remanium. 

 R O Al Cr Co Fe Na W Mo 

C 1 0,687 1,193 22,131 64,350 - - 4,872 6,767 

2 21,834 68,451 2,071 5,403 0,086 2,155 - - 

HCl 1 0,64 1,137 21,922 65,504 - - 4,755 6,043 

2 28,632 68,688 0,708 1,972 - - - - 

C-Grupo controle; HCl – grupo tratado com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; R1 – região mais clara 

nas micrografias usadas para a microanálise elementar; R2 - região mais clara nas micrografias usadas para a 

microanálise elementar. 

 

Tabela 10 - Análise semiquantitativa (% em massa) dos elementos químicos após a 

fratura da união metalocerâmica, nos respectivos tratamentos de superfície realizados nos 

substratos da liga metálica Remanium. 

Elemento 

Químico 

C HCl 

R1 R2 R1 R2 

O 1,289 8,455 - 10,014 

Al 0,616 2,378 0,121 2,158 

Cr 14,173 13,985 7,563 25,208 

Co 67,892 54,806 70,222 51,284 

Ca - 0,814 - 0,16 

K - 1,496 - 0,312 

W 6,702 - 8,287 3,567 

Si - 4,815 - 3,053 

Zn - 1,906 - - 

Zr - 11,137 - - 

Mo 9,327 - 3,807 4,245 

Ti - 0,208 - - 

C-Grupo controle; HCl – grupo tratado com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; R1 – região mais 

clara nas micrografias usadas para a microanálise elementar; R2 - região mais clara nas micrografias usadas para 

a microanálise elementar. 

 

5.4.3 Microanálise elementar pontual da liga StarLoy C 

As imagens topográficas após os tratamentos de superfície da liga metálica 

Starloy C foram semelhantes (Figuras 15 e 16). As imagens da análise composicional 

foram diferentes entre os tratamentos C e HCl (Gráficos 17-20). 
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Figura 15 – Micrografia do grupo controle para a liga metálica StarLoy C após o 

tratamento de superfície.  

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escuras da micrografia utilizada para 

microanálise elementar.   

 

Gráfico 17 – Caracterização química do grupo C em R1, após o tratamento de superfície da 

liga StarLoy C. 
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Gráfico 18 – Caracterização química do grupo C em R2, após o tratamento de superfície da 

liga StarLoy C. 

 

 

 

 

Figura 16 – Micrografias do grupo HCl da liga metálica StarLoy C após o tratamento 

de superfície. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escura da micrografia utilizada para 

microanálise elementar. 
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Gráfico 19 –Caracterização química do grupo HCl em R1, após o tratamento de 

superfície da liga StarLoy C. 

.  

 

 

 

Gráfico 20 – Caracterização química do grupo HCl em R2, após o tratamento de superfície da 

liga StarLoy C. 
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Após o teste de flexão em três pontos, os espécimes dos grupos C e HCl foram 

analisados por MEV (Figuras 17 e 18) e mostraram diferenças na topografia da 

superfície, com superfície mais rugosa no grupo HCl. Também houve diferenças na 

composição elementar das superfícies analisada (Gráficos 21- 24).  

 

Figura 17 – Micrografia do grupo controle da liga metálica StarLoy C após a ruptura da 

união metalocerâmica. 

 

A- Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escura da micrografia utilizada 

para microanálise elementar.   

 

 

Gráfico 21- Caracterização química do grupo C em R1, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga StarLoy C. 
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Gráfico 22- Caracterização química do grupo C em R2, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga StarLoy C. 

 

 

 

 

Figura 18 – Micrografias do grupo HCl da liga metálica StarLoy C após a ruptura da união 

metalocerâmica. 

 

A-Contraste topográfico (MEV); B- Contraste composicional (MEV/EDS);1 – região mais clara da 

micrografia utilizada para microanálise elementar; 2 – região mais escura da micrografia utilizada para 

microanálise elementar. 
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Gráfico 23 – Caracterização química do grupo HCl em R1, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga StarLoy C. 

 

 

 

Gráfico 24 – Caracterização química do grupo HCl em R2, após a ruptura da união 

metalocerâmica, da liga StarLoy C. 
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A análise dos espectros de energia após o tratamento de superfície (Tabela 11) 

demonstrou que o tratamento ácido propiciou em R1, redução de O e Al, Co e Cr. 

Entretanto, em R2 houve aumento na concentração de Al e redução de Cr e Co. Após 

a ruptura da união metalocerâmica (Tabela 12), nota-se em R1, redução de O, Al, Cr 

e aumento de Co, Nb e W. Em R2, redução de O e Cr, e expressivos aumentos de Al, 

Co. W e V. Além disso, elementos químicos compatíveis com os existentes nas 

cerâmicas odontológicas, tais como Si, Zn e Zr apresentaram redução em R2, não 

sendo observados em R1, independente do grupo avaliado. 

 

Tabela 11 - Análise semi-quantitativa (% em massa) dos elementos químicos após os 

respectivos tratamentos de superfície da liga StarLoy C. 

 R O Al Cr Co Nb Pd W V Mo 

 

C 

1 0,236 1,422 21,927 58,98 2,484 - 11,913 1,657 1,381 

2 21,393 58,677 4,771 11,112 - 1,31 2,737 - - 

H

Cl 

1 0,062 1,242 22,575 59,36 2,143 - 11,433 1,818 1,367 

2 21,661 66,84 3,309 8,19 - - - - - 

Grupo controle; HCl – grupo tratado com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; R1 – região mais clara nas 

micrografias usadas para a microanálise elementar; R2 - região mais escura nas micrografias usadas para a 

microanálise elementar. 
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Tabela 12 - Análise semiquantitativa (% em massa) dos elementos químicos após a fratura da 

união metalocerâmica, nos respectivos tratamentos de superfície da liga StarLoy C. 

Elemento 

Químico 

C HCl 

R1 R2 R1 R2 

O 0,553 12,8 - 7,264 

Al 2,063 6,435 0,256 15,41 

Cr 6,334 0,823 5,114 0,078 

Co 62,97 14,077 70,222 51,284 

Nb 14,077  30.562  

Ca - 1,702 - 1,166 

K - 7,086 - 1,774 

W 13,585 - 14,794 7,098 

Si - 15,323 - 5,431 

Zn - 3,555 - 2,133 

Mo 1,163 - 1,931 - 

Zr - 25,121 - 10,661 

V 0,437 - 0,911 0,303 

Ba - 2,303 - 0,988 

Ti - 0,064 - - 

Fe - 0,709 - - 

C-Grupo controle; HCl – grupo tratado com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos; R1 – região mais clara 

micrografias usadas para a microanálise elementar; R2 - região mais escura nas micrografias usadas para a 

microanálise elementar. 

 

Desta forma, em todas as ligas analisadas (K, R e S), após o tratamento de 

superfície foi possível observar duas regiões distintas, sendo que R1 apresentou 

maior concentração de Co e Cr e em R2, maior acúmulo de Al e O (APÊNDICE L). 

Após a fratura (Tabelas 8, 10 e 12), nota-se diferenças na R2 entre os grupos 

C e HCl, em que o grupo C apresenta Al e O, como predominantes na superfície 

metálica. Já no grupo HCl são observados elementos provenientes da cerâmica na 

superfície da liga metálica, com redução dos níveis de oxigênio e alumínio e adesão 

de silício e zircônio na R2 (APÊNDICE M). 

 

5.4.4 Desajuste Marginal 

De acordo com o teste ANOVA com medidas repetidas e ajuste de Bonferroni 

(Tabela 13), não houve diferença significante entre as ligas (p=0,648) e nem interação 

entre liga e tempo (p=0,097). Houve diferença entre os tempos (p<0,001), antes da 

fundição (T0) houve menor desadaptação que nos demais tempos de análise. Após a 
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fundição (T1), os copings apresentaram menor desadaptação do que quando foram 

submetidos ao jateamento (T2) (p=0,004) e pós simulação de sinterização (T4) 

(p<0,001), mas não apresentaram diferenças após a aplicação do ácido (T3) 

(p=0,116). Também não houve diferença de adaptação após o jateamento (T2) e após 

a aplicação do ácido (T3) (p=1,000). A simulação de sinterização (T4) aumentou a 

desadaptação do coping quando comparada ao jateamento (T2) (p=0,003) e à 

aplicação do ácido (T3) (p<0,001). As médias amostrais obtidas encontram-se na 

Tabela 14, em que se observam diferenças entre os tempos de análise de desajuste 

marginal (APÊNDICE O). 

 

Tabela 13: Análise de variância com medidas repetidas para desajuste marginal. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

médios 

Grau de 

Liberda

de 

Quadrados 

Médios 

Valor de 

F 

Valor de p 

Liga 28165,716 2 14082,858 0,440 0,648ns 

Tempo 1816037,051 4 454009,263 51,924 <0,001* 

Liga x 

Tempo 
121666,146 8 15208,268 1,739 0,097ns 

Erro (Liga) 863744,658 27 31990,543   

Erro 

(Tempo) 
944314,712 108 8743,655 

  

*significância estatística para p≤ 0,05; ns = sem significância estatística. 

 

Tabela 14 – Médias amostrais para o desajuste marginal (µm). 

 T0 T1 T2 T3 T4 

Keragen 10,24 

(1,64) 

129,10 

(64,93) 

162,22 

(133,45) 

137,60 

(99,27) 

373,91 

(125,58) 

Remanium 

2001 

15,06 

(1,95) 

168,02 

(108,49) 

249,64 

(116,14) 

227,41 

(115,20) 

300,68 

(134,84) 

StarLoy C 13,03 

(0,74) 

112,11 

(56,33) 

255,68 

(192,56) 

200,42 

(147,50) 

374,63 

(185,80) 

Total 

(Tempo) 

12,78 

(2,50)a 

136,41 

(80,70)b 

222,51 

(152,01)c 

188,47 

(124,07)bc 

349,74 

(149,98)d 

abcd letras minúsculas iguais indicam semelhança estatística entre tempos. 
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6.Discussão 
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Neste estudo foi avaliada a influência do tratamento com HCl a 37% por 30 

minutos em infraestruturas de Co-Cr sobre a RUMC, tipo de fratura, rugosidade, 

topografia de superfície e desajuste marginal. A hipótese nula de que não haveria 

diferença entre o tratamento ácido proposto, comparativamente ao tratamento 

convencional por meio do jateamento com partículas de 100 µm de óxido de alumínio 

foi rejeitada, uma vez que houve diferença para as variáveis analisadas.  

Com relação à RUMC houve diferenças significantes entre os tratamentos de 

superfície, com maiores médias observadas no grupo HCl, e diferenças entre as ligas 

metálicas avaliadas, com menores médias observadas na liga StarLoy C. Esses 

achados corroboram os encontrados por Park et al. (2017) que, relataram que a 

associação de tratamento de superfície com ácido fluorídrico a 52% com posterior 

jateamento de partículas de óxido de alumínio promoveu maior RUMC do que 

somente os tratamentos isolados. No entanto, no presente estudo o ácido utilizado foi 

o HCl a 37% por 30 minutos e o jateamento de partículas de óxido de alumínio foi 

realizado antes do tratamento ácido. Além disso, em ambos os estudos, independente 

do tratamento de superfície realizado ou da liga metálica avaliada, todos os espécimes 

apresentaram médias superiores a 25 MPa, valor mínimo determinado pela ADA para 

a RUMC. 

Reyes et al. (2001) também avaliaram o efeito do tratamento com HCl a 10% 

aquecido por 30 minutos sobre a RUMC do titânio comercialmente puro (Ti cp). De 

acordo com os autores, o tratamento com HCl a 10% aquecido por 30 minutos 

propiciou aumento da RUMC por ter removido uma fração da camada de óxidos da 

superfície metálica. Por outro lado, quando realizaram o jateamento com partículas de 

óxido de alumínio, observaram contaminação da interface metalocerâmica, que 

ocasionou o enfraquecimento dessa união, acarretando menores médias de RUMC. 

Esses achados podem explicar parcialmente o que ocorreu no presente estudo, uma 

vez que o tratamento com ácido clorídrico a 37% proporcionou maiores médias de 

RUMC.  

Oposto a isso, Lee et al. (2013) realizaram o mesmo tratamento com HCl a 10% 

aquecido por 30 minutos em ligas de Ti cp e Parchánka-Kowalik, Wolowiec-Korecka e 

Klimek (2018), comparando diversos tratamentos de superfície, obtiveram resultados 

distintos. De acordo com os autores, o tratamento químico foi responsável por remover 

a camada de óxido de alumínio, propiciando redução da RUMC.  
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Dada a importância da RUMC para uma restauração protética clinicamente 

satisfatória (Lawaf et al., 2017), diversos testes mecânicos foram propostos para 

quantificar a RUMC (Hammad; Talic, 1996), com grande destaque e disseminação 

para os testes de resistência ao cisalhamento (Dekon; Vieira; Bonfante, 1999; Prado 

et al., 2005; Pagnano et al., 2009; Patel et al., 2015; Parchánka-Kowalik;Wolowiec-

Korecka; Klimek, 2018; Wiedenmann et al., 2020; Revilla-León et al., 2020) e de flexão 

em três pontos (Hofstede et al., 2000; Reyes et. al. 2001; de Vasconcellos et al., 2010; 

Rathi et al., 2011; Lee et al.; 2013; Ting et al., 2014; Ekren; Ozkomur; Ucar, 2017; 

Kaleli; Saraç, 2017; Lawaf et al., 2017; Li et al., 2017; Park et al., 2017; Zhou et al., 

2019; Dimitriadis et al., 2019; Yoo SY et al., 2020; Hong et al., 2020; Di Fiore et al., 

2020).No presente estudo optou-se pela utilização do teste de flexão em três pontos, 

pois, além de considerar as especificidades das ligas metálicas avaliadas, tais como 

módulo de Young (módulo de elasticidade) e espessura do substrato (ISO 9693:2012), 

neste teste os espécimes são submetidos a forças de compressão, tração e 

cisalhamento (Hammad e Talic, 1996), sendo assim, o ensaio que melhor simula as 

condições clínicas (Kelly; Mshimura; Camprell, 1996; Hammad e Talic, 1996; 

Anusavice et al., 2013; Dimitriadis et al., 2019). 

Também foi utilizado no estudo o método convencional de fundição por cera 

perdida. Para padronização do processo, foi utilizada a fundição eletrônica a vácuo 

dos espécimes metálicos, ou seja, foram fundidos em ambiente controlado e, após 

esse processo, foram radiografados para assegurar a viabilidade da amostra. Apenas 

os espécimes com pequenas porosidades, intrínsecas ao processo de fundição, que 

não apresentavam implicações mecânicas na infraestrutura metálica e que não eram 

vistas a olho nu, foram utilizados. Segundo autores, é de fundamental importância a 

obtenção de uma superfície metálica mais regular possível após o processo de 

fundição, uma vez que, se houver pontos focais de porosidades, pode haver acúmulo 

de contaminantes e propagação de fissuras, gerando provável ruptura da união 

metalocerâmica (Hofstede et al., 2000;  Bae et al., 2020).  

Visando também compreender a influência da rugosidade sobre a RUMC, foi 

avaliada a rugosidade da superfície por meio de microscopia confocal (Hong et al., 

2020; Presotto et al., 2021). Houve diferenças entre as ligas metálicas avaliadas, 

assim como entre os tratamentos de superfície realizados. A liga Keragen apresentou 

os menores valores de rugosidade, independente do tratamento de superfície 
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realizado. Os grupos tratados com ácido apresentaram as maiores médias de 

rugosidade de superfície. 

Zhou et al. (2019), ao avaliarem a superfície metálica, por meio de MEV e 

microscopia metalográfica, relataram a presença de superfícies mais rugosas quando 

os espécimes foram tratados com jateamento de partículas de óxido de alumínio e 

observaram também maior RUMC nesse grupo. Desta forma, os autores concluíram 

que a rugosidade de superfície pode promover maior intertravamento mecânico, por 

ampliar a área de contato entre o metal e a cerâmica, favorecendo o aumento da 

RUMC (Cai et al., 2001; Reyes et al., 2001; Lee et al., 2011; Bae et al., 2020). Nessa 

perspectiva, Hofstede et al. (2000) relataram que o jateamento de partículas de óxido 

de alumínio pode promover maior energia de superfície, gerando elevação da 

molhabilidade, fundamental durante a sinterização da cerâmica. Da mesma forma, 

Lombardo et al. (2010) relataram que o jateamento de partículas de óxido de alumínio 

aumentou a rugosidade e a molhabilidade da superfície, facilitando a retenção 

micromecânica e consequentemente, promovendo aumento da RUMC. Em 

consonância a esses estudos, o presente trabalho demonstrou que o tratamento com 

HCl a 37% por 30 minutos propiciou aumento da rugosidade de superfície, que parece 

estar relacionada à elevação da RUMC, devido ao intertravamento mecânico que 

ocorreu na interface metalocerâmica (Reyes et. al, 2001; Cai et al., 2001; Lee et al., 

2011). 

Entretanto, há relatos que o aumento da rugosidade de superfície não 

necessariamente promove elevação da RUMC (Park et al., 2017; Revilla-León et al., 

2020). Segundo Dimitriadis et al. (2019), a rugosidade elevada no substrato metálico 

acarreta aumento das tensões na interface metalocerâmica, podendo reduzir a RUMC 

e levar a falhas no tratamento reabilitador. 

A avaliação do tipo de fratura pode ser um adjuvante na identificação dos 

pontos frágeis da união metalocerâmica (Lawaf et al., 2017). Revilla-León et al. (2020) 

ressaltaram que as porosidades podem induzir a formação de fissuras e redução da 

RUMC, promovendo fratura nas restaurações protéticas, principalmente quando 

submetidas a forças de cisalhamento. Segundo Wiedenmann et al. (2020), variações 

volumétricas apresentadas pelo metal e cerâmica em função do aumento da 

temperatura, promovem estresse mecânico na interface, ocasionando microfissuras 

na união metalocerâmica. 
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No presente estudo, foi avaliado o tipo de fratura de união: adesiva, coesiva ou 

mista. De acordo com as imagens obtidas por microscopia óptica, o tratamento 

controle gerou a incidência de 30% de fraturas adesivas e 70% de fraturas mistas, o 

que não foi observado no grupo HCl, em que todas as fraturas observadas foram 

mistas. Esse padrão de falha mista remete a um tipo de união bem sucedida entre o 

substrato metálico e a porção estética da restauração protética (Wiedenmann et al., 

2020).Esses achados corroboram os encontrados em estudos anteriores (Akova et 

al., 2008, Lombardo et al., 2010; Ren et al., 2016), em que a falha mista foi mais 

frequente ou a única encontrada (Akova et al., 2008; Pagnano et al., 2009; Lawaf et 

al., 2017; Ekren; Ozkomur; Ucar, 2018; Tulga et al., 2018; Zhou et al., 2019; Hong et 

al., 2020). Desta forma, acredita-se que o tratamento de superfície com HCl a 37% 

por 30 minutos resulte em melhor união da cerâmica às ligas de Co-Cr. 

Como já relatado, a união pode ocorrer por ligações químicas, mecânicas, 

forças compressivas e forças de Van der Waals (Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; 

Anusavice; Shen; Rawls, 2013; Park et al., 2017; Zhou et al., 2019). De acordo com 

Zhou et al. (2019), a união mecânica está intimamente relacionada a rugosidade e 

molhabilidade da superfície metálica (Zhou et al., 2019) e a a união química é o fator 

mais importante para obter efetiva RUMC (Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; 

Anusavice; Shen; Rawls, 2013). Segundo Park et al. (2017), essa união está 

relacionada principalmente a composição e morfologia da camada de óxidos formada 

na interface metalocerâmica, que é influenciada pelo tratamento de superfície 

recebido. Segundo Anusavice; Shen; Rawls, (2013), as ligas de metais não nobres 

apresentam uma camada de óxido na interface metalocerâmica de difícil controle e 

não há consenso sobre sua influência na RUMC (Mc Lean; Sced, 1973; Anusavice; 

Ringle; Fairhurst, 1977; Reyes et al., 2001; Wang et al., 2016; Park et al., 2017; 

Presotto et al., 2021).  

No presente estudo, após a ruptura da união metalocerâmica, foram observadas 

diferenças tanto na topografia como na composição química, quando comparados os dois 

grupos (APÊNDICE M). No grupo HCl das três ligas avaliadas, houve formação de regiões 

com topografia mais elevada, as quais também puderam ser observadas nas áreas mais 

escuras.  

Antes da fratura, não foram encontradas diferenças na composição química 

dos espécimes, independentemente da liga metálica avaliada. Assim, após o 

tratamento de superfície, pode-se observar em R1 (região mais clara) maior 
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concentração de Co, Cr, W e Mo, e em R2 (região mais escura) predomínio de 

alumínio (Al) e oxigênio (O). Após a fratura, notou-se mudança na composição de R2, 

em que foram observados elementos químicos provenientes da cerâmica (Dimitriadis 

et al., 2019) na superfície das ligas metálicas, independente do tratamento avaliado, 

com adesão de silício (Si), zircônio (Zr) e zinco (Zn), além da presença de Al e O. 

Dessa forma, o fato de todos os espécimes avaliados após a fratura terem 

demonstrado presença de remanescentes cerâmicos (Si, Zn, Zr) e da liga metálica 

(Co, Cr, Mo, W) corrobora os achados de Park et al. (2017) que observaram a 

presença destes remanescentes no grupo tratado quimicamente com HF a 52% por 

25 minutos, seguido do jateamento de partículas de óxido de alumínio. Entretanto, 

para o grupo tratado apenas com o jateamento de óxido de alumínio, os autores 

encontraram apenas remanescentes cerâmicos  

A liga metálica que apresentou menor RUMC foi a StarLoy C, que também 

apresentou a maior concentração de Al em % em massa, após a fratura. O Al 

apresenta grande afinidade com o oxigênio e sua presença predispõe à oxidação 

interna do metal (Carter et al., 1979), o que pode estar relacionado com uma menor 

RUMC. É importante ressaltar que a presença do Al tanto pode ser proveniente do 

jateamento com partículas de óxido de alumínio (Yoo et al., 2020), como também da 

cerâmica (Wang et al., 2016).   

Além disso, também foi possível observar maior concentração de Co do que Cr 

após a ruptura da união metalocerâmica. O grupo HCl apresentou a maior 

concentração de Co do que o grupo C, o que pode justificar o aumento da RUMC, 

uma vez que o Co é um metal mais nobre que o Cr, que pode acarretar formação de 

uma camada de óxido mais estável, mais resistente à corrosão (Presotto et al., 2021). 

Ademais, Mc Lean e Sced (1973) relataram que o excesso de óxidos de cromo reduz 

o coeficiente de expansão térmica da cerâmica, aumentando as tensões na interface, 

favorecendo o surgimento de trincas e fraturas nas superfícies protéticas (Mc Lean; 

Sced, 1973; Anusavice; Ringle; Fairhurst, 1977; Reyes et al., 2001), interferindo assim, 

na união mecânica da restauração protética. Entretanto, segundo Wei et al.(2020), a 

presença do cromo é importante, pois aumenta consideravelmente a resistência à 

corrosão.  

De acordo com alguns autores, quanto mais espessa for a camada de óxidos 

formada sobre a superfície do metal, maior será a zona de interação entre o metal e 

a cerâmica, favorecendo assim a RUMC (Wang et al., 2016; Presotto et al., 2021). 
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Contudo, a formação descontrolada de óxido de cromo dificulta a difusão desses 

átomos (Zhou et al., 2019), ocasionando a redução da RUMC (Reyes Et al., 2001 e 

Zhou et al., 2019). Joias et al. (2008) relataram que se essa camada for extinta no 

processo de sinterização, pode ocorrer redução da RUMC. Desta forma, percebe-se 

que o ideal é que ocorra uma combinação entre os óxidos presentes na interface 

metalocerâmica (Zinelis et al., 2010) que promova maior RUMC.  

A camada de óxidos, além de interferir na RUMC, pode também influenciar o 

desajuste marginal de copings metalocerâmicos (Ng et al., 2014; von Maltzahn et al., 

2020). Von Maltzahn (2020) avaliaram a influência desta camada sobre a precisão do 

ajuste marginal e gap interno de coroas unitárias de Co-Cr e verificaram que o ajuste 

marginal aumentou quando a camada de óxidos foi reduzida. Desta forma, a presença 

da camada de óxidos pode interferir na adaptação marginal. Outro fator que pode 

estar diretamente relacionado com o desajuste marginal é a composição química das 

ligas metálicas utilizadas. De acordo com Gholamrezaei et al. (2020), a presença do 

Mo pode aumentar o ponto de fusão da liga metálica avaliada, uma vez que esse 

elemento apresenta ponto de fusão mais alto do que o Co e o Cr, promovendo 

aumento da camada de oxidação e, consequentemente, elevação do desajuste 

marginal. 

O desajuste marginal pode ser qualificado e quantificado a partir das 

discrepâncias marginais verticais e/ou horizontais. É necessário que haja ajuste 

passivo e espaço uniforme para o assentamento da coroa, para garantir maior 

longevidade, reduzindo os riscos de fratura (Kim et al., 2013). Quando esse espaço 

não é uniforme e necessita de uma camada muito espessa de cimento dentário pode 

acarretar lesões gengivais, uma vez que esse cimento presente na região do 

periodonto pode sofrer dissolução e promover inflamação local (Uriciuc et al.; 2021). 

Além disso, a presença de discrepâncias entre o pilar protético e a coroa dentária 

favorece a adesão de microrganismos nesse gap, que resulta em inflamação gengival, 

complicações periodontais e/ou peri-implantares (Akçin et al., 2018).  

Segundo os resultados de desajuste marginal obtidos no presente estudo, 

houve diferença entre os tempos avaliados. O desajuste medido com o cilindro 

calcinável, ou seja, no tempo inicial, foi menor que nos demais tempos de análise. 

Após a fundição, os copings apresentaram menor desadaptação do que quando foram 

submetidos ao jateamento e pós simulação de sinterização, mas não apresentaram 

diferenças após a aplicação do ácido. Também não houve diferença após o 
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jateamento e após a aplicação do ácido. O fato de o tratamento ácido apresentar 

valores intermediários e semelhantes ao grupo controle e logo após a fundição (sem 

o tratamento de superfície) demonstra sua atuação no controle da camada de óxidos, 

favorecendo a adaptação marginal (von Maltzahn et al., 2020). Além disso, os maiores 

valores de desajuste marginal foram observados após a simulação da queima da 

cerâmica, o que corrobora os achados de Kaleli e Saraç (2017) e Di Fiore et al. (2020). 

Outros estudos também avaliaram o desajuste marginal (McLean et al., 1971; 

Kim et al.,2013; Ng et al., 2014; Lövgren et al., 2017; Kim et al., 2017; Huang et al., 

2017, Fulginiti et al., 2018; Yildirim et al., 2019; von Maltzahn et al., 2020) e relataram 

que diferentes métodos de avaliação levam a resultados distintos (von Maltzahn et al., 

2020; Gholamrezaei et al., 2020). De acordo com Lövgren et al. (2017), as técnicas 

que reduzem o número de etapas de confecção da restauração protética podem 

produzir coroas com maior ajuste marginal, pois cada uma dessas etapas é suscetível 

a pequenos erros, que podem se acumular e comprometer a adaptação final. Além 

disso, de acordo com Contrepois et al. (2013), a análise direta do desajuste marginal 

por microscópio tem como limitação a dificuldade em encontrar pontos de referência 

para a mensuração e erros de projeção.  

A técnica utilizada no presente estudo apresenta como vantagem o fato de não 

ser destrutiva, o que permitiu que todas a análises fossem realizadas no mesmo 

espécime. As mensurações foram realizadas por microscopia óptica, que, embora 

apresente algumas limitações devido à dificuldade em realizar as medições e 

diferenciação das estruturas metálicas avaliadas (análogo do munhão universal x 

coping metálico), pode ser indicada, por se tratar de um método direto, conveniente e 

não destrutivo (Yang et al., 2021). Além disso, o processo realizado até a obtenção 

final dos espécimes foi selecionado por envolver diversas etapas, o que simula a real 

situação laboratorial encontrada.  

Em busca de maior padronização e redução de viés, a metodologia utilizada no 

presente estudo apresenta algumas peculiaridades, tais como: o fato de que todos os 

copings terem recebido a mesma força de cimentação de 1 Kgf, permitindo a 

padronização da força aplicada aos copings metálicos (Kim et al., 2017), evitando 

assim, erros oriundos da pressão digital, uma vez que essa não é totalmente 

padronizada (Kim et al., 2017). Além disso, foi avaliada a adaptação marginal em todo 

processo de confecção de uma coroa sobre implante, o que não foi observado nos 

demais estudos (Kim et al.,2013; Contrepois et al., 2013; Ng et al., 2014; Lövgren et 
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al., 2017; Kim et al., 2017; Huang et al., 2017, Fulginiti et al., 2018; Yildirim et al., 2019; 

von Maltzahn et al., 2020; Ruscheli et al.;2020; Uriciuc et al., 2021), que fizeram as 

análises de desajuste somente em uma etapa do processo. Outro fator a ser 

observado é que não foi realizada a usinagem interna dos copings metálicos, apenas 

remoção de bolhas positivas, para não interferir na retenção do coping metálico. 

Diante do exposto, e considerando as limitações de um estudo in vitro, o 

presente estudo demonstra um protocolo promissor para aumento da união da 

cerâmica às ligas de Co-Cr, com interessante custo-benefício, sem comprometer a 

adaptação marginal dos copings metalocerâmicos. Pesquisas futuras podem ser 

realizadas visando análises da influência do ácido clorídrico a 37% na corrosão das 

ligas metálicas avaliadas, bem como na cor da cerâmica presente nessas 

restaurações.  
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7. Conclusões 
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Considerando as limitações desse estudo in vitro, pode-se concluir que:  

 

• O tratamento com ácido clorídrico a 37% (HCl) propiciou aumento da 

RUMC; 

• Todos os espécimes do grupo HCl apresentaram fratura do tipo mista; 

enquanto os do grupo controle (jateamento) apresentaram fraturas 

mistas e adesivas; 

• Houve aumento da rugosidade de superfície com o tratamento ácido; 

• A topografia de superfície foi mais homogênea para o grupo controle; 

• A análise elementar demonstrou que, após o tratamento de superfície, o 

grupo HCl apresentou maior concentração de O, Al e Co. Após a fratura, 

esse grupo apresentou maior concentração de Co e W, 

comparativamente ao grupo controle; 

• Não houve diferenças de desajuste marginal entre os dois grupos 

avaliados, HCl e controle.  

 

Dessa forma, o tratamento com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos em 

infraestruturas de Co-Cr é promissor, pois promoveu aumento da RUMC, sem interferir 

na adaptação marginal dos copings metalocerâmicos. 
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APÊNDICE A: Resultados de RUMC(MPa).  

 

Ligas Metálicas Tratamentos 

Controle HCl 

 

 

 

 

 

Keragen 

59,18 80,86 

60,43 96,28 

77,94 85,02 

109,61 139,21 

76,69 102,11 

72,10 87,52 

72,10 105,45 

77,94 72,94 

86,69 77,94 

43,35 79,61 

Média 73,60 92,69 

Desvio Padrão 17,69 19,53 

 

 

 

 

Remanium 

67,45 65,21 

55,15 56,27 

55,15 98,75 

55,15 93,54 

94,28 79,00 

104,34 57,76 

68,57 89,81 

88,69 167,69 

89,06 108,44 

23,48 140,49 

Média 68,01 91,67 

Desvio Padrão 24,30 35,90 

 

 

 

 

StarLoy C 

51,48 69,14 

35,30 34,57 

47,81 50,75 

37,51 65,46 

62,89 77,60 

48,91 69,87 

51,48 82,01 

46,34 59,21 

38,98 69,14 

38,98 44,13 

Média 47,07 67,30 

Desvio Padrão 8,45 15,00 
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APÊNDICE B: Teste Shapiro-Wilk para RUMC.  

Grupo  Shapiro-Wilk  

RUMC Estatística Df P 

1 0,950 1 0,950 

2 0,940 2 0,940 

3 0,926 3 0,926 

4 0,846 4 0,846 

5 0,914 5 0,914 

6 0,943 6 0,943 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C: Resultados do teste ANOVA com medidas repetidas e ajuste 

de Bonferroni para RUMC, fator variação tratamento.  

 

Tratamento 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Diferença 

Média 

(I-J) 

Erro 

Padrão 

pb Intervalo de Confiança 

95% para diferença b 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

HCl C 20,290* 5,648 0,001* 8,967 31,613 

C HCl -20,290* 5,648 0,001* 31,613 -8,967 

Baseado em médias marginais estimadas. * A diferença média é significativa no nível 0,05; b. Ajuste 

para comparações múltiplas: Bonferroni.  
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APÊNDICE D: Resultados do teste ANOVA com medidas repetidas e ajuste 

de Bonferroni para RUMC, fator variação liga metálica.  

 

Tratamento 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Diferença 

Média 

(I-J) 

Erro 

Padrão 

pb Intervalo de Confiança 

95% para diferença b 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

Keragen Remanium 0,2333 6,917 1,000 -16,857 17,323 

StarLoyC 29,071* 6,917 0,000* 11,980 46,161 

Remanium Keragen -0,233 6,917 1,000 -17,323 16,857 

StarLoyC 28,838* 6,917 0,000* 11,747 45,928 

StarLoyC Keragen -29,071* 6,917 0,000* -46,161 -11,980 

Remanium -28,838* 6,917 0,000* -45,928 -11,747 

Baseado em médias marginais estimadas. * A diferença média é significativa no nível 0,05; b. Ajuste 

para comparações múltiplas: Bonferroni.  

APÊNDICE E – Teste exato de Fisher para análise do tipo de fratura. 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2sided) 

Exact Sig. 

(1sided) 

Pearson Chi-

Square 

10,588a 1 0,001   

Continuity 

Correctionb 
8,366 1 0,004 

  

Likelihood Ratio 14,073 1 0,000   

Fisher's Exact 

Test 

   0,002 0,001 

N of Valid 

Cases 

60     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 

 

 

APÊNDICE F – Teste Chi-quadrado de Pearson para comparação do tipo de 

fratura. 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-

Square 

0,784a 2 0,676 

Likelihood Ratio 0,797 2 0,671 

N of Valid Cases 60   
a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,00. 
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APÊNDICE G: Médias amostrais obtidas para a rugosidade de superfície (Ra, 

µm).  

 
    Controle                    HCl a 37%                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Keragen 

5,87 

5,24 

5,09 

4,71 

6,14 

5,42 

5,52 

5,76 

5,76 

5,86 

5,98 6,20 

5,01 6,04 

5,37 5,39 

6,18 5,84 

5,75 5,68 

4,73 5,77 

5,44 5,92 

4,73 5,49 

5,83 5,72 

4,49 6,09 

4,70 5,82 

Média 5,30 5,76 

Desvio Padrão    0,57 0,23 

                              6,42                   6,59  

                              5,98                   7,32  

                                6,37                   6,31  

                                6,43                   7,07  

Remanium 2001                                5,93                   6,12  

                              6,04                   6,95  
 

                             5,96                   6,70  

Ligas Metálicas  Tratamentos  
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                                                         6,37                                      5,89 

                                                         5,96                                      6,12  

                                                         6,54                                      6,67  

                                                         5,03                                      6,19  

                                                         5,06                                      5,95  

                                                         5,40                                      6,38  

                                                         5,49                                      4,84  

                                                         4,90                                      5,92  

                                                         5,86                                      5,53  

Média                                               5,96                                      6,25  

Desvio Padrão                                0,53                                      0,61  

 

 

 

StarLoy C  

5,81  

6,92  

6,68  

6,78  

6,18  

6,48  

6,73  

6,29  

 6,74  6,79  

 6,85  6,69  

 8,39  6,23  

 6,51  5,19  

 6,89  4,34  

 5,21  6,22  

 6,29  7,32  

 5,66  5,79  

 5,47  6,06  

 4,74  5,82  

 5,34  5,07  

Média     6,40  6,20  

Desvio Padrão    0,92 0,78 
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APÊNDICE H: Teste Shapiro-Wilk para a rugosidade de superfície.  

 

Tratamento 

 

Liga 

Metálica 

 Shapiro-Wilk  

Estatística Df p 

CONTROLE 

Keragen 

Remanium 

 

0,923 

0,904 

16 

16 

0,187 

0,093 

 StarLoy C 0,937 16 0,308 

 

HCl 

Keragen 

Remanium 

2 

0,964 

0,972 

16 

16 

0,742 

0,862 

 StarLoy C 0,938 16 0,329 

 

 

APÊNDICE I: Resultados do teste de Bonferroni para a rugosidade de 

superfície (Ra, µm) , considerando o fator de variação tratamento.  

 

Tratamento 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Diferença 

Média 

(I-J) 

Erro 

Padrão 

pb Intervalo de Confiança 

95% para diferença b 

Limite 

Superior 

Limite 

Inferior 

HCl C -0,261* 0,121 0,037* -0,506 -0,017 

C HCl 0,261* 0,121 0,037* 0,017 0,506 

Baseado em médias marginais estimadas. * A diferença média é significativa no nível 0,05; b. Ajuste 

para comparações múltiplas: Bonferroni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

APÊNDICE J: Resultados do teste de Bonferroni para a rugosidade de 

superfície (Ra, µm) considerando o fator de variação liga metálica . 

 

 

Tratamento 

(I) 

 

Tratamento 

(J) 

 

Diferença 

média (I-J) 

 

Erro 

Padrão 

 

pb 

Intervalo de 

Confiança 95% 

para a 

diferença b 

Limite  Limite 

Inferior  Superior 

Keragen 

Remanium 

2001 

-0,524* 0,174 0,013* -0,956 -0,092 

 StarLoy C -0,617* 0,174 0,003* -1,049 -0,185 

Remanium 

2001 

Keragen 

StarLoy C 

0,524* 

-0,093 

0,174 

0,174 

0,013* 

1,000 

0,092 

-0,525 

0,956 

0,340 

StarLoy C 

Keragen 

Remanium 

2001 

0,617* 

0,093 

0,174 

0,174 

0,003* 

1,000 

0,185 

-0,340 

1,049 

0,525 

 
Baseado em médias marginais estimadas. * A diferença média é significativa no nível 0,05; b. 

Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni  
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APÊNDICE L: Microanálise elementar quantitativa (% em massa) das superfícies de 

Co-Cr após tratamento de superfície.   

Elemento   KC  KA  RC  RA  SC  SA  

O  

 

REG 1  1,465  2,413  0,687  0,64  0,236  0,062  

REG2  23,461  17,353  21.834  28.632  21.393  21.661  

Al  

REG 1  1,263  3,489  1,193  1,137  1,422  1,242  

REG2  71,335  58,151  68,451  68,688  58,677  66,84  

V  

REG 1  0  0  0  0  1,657  1,818  

REG2  0  0  0  0  0  0  

 

Cr  

REG 1  25,908  26,125  22,131  21,922  21,927  22,575  

REG2  1,374  7,194  2,071  0,708  4,771  3,309  

Co  

REG 1  61,204  56,466  64,35  65,504  58,98  59,36  

REG2  2,955  14,678  5,403  1,972  11,112  8,19  

 

Nb  

REG 1  0  0  0  0  2,484  2,143  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Mo  

REG 1  0  0  6,767  6,043  1,381  1,367  

REG2  0  0  0  0  0  0  

W  

REG 1  9,661  11,009  4,872  4,755  11,913  11,433  

REG2  0  0  0  0  2,737  0  

Pd  

REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  1,31  0  

Na  
REG 1  0  0  0  0  0  0  
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REG2  0,875  2,195  2,155  0  0  0  

Fe  REG 1  0,499  0,403  0  0  0  0  

REG2  0  0,43  0,086  0  0  0  

Ca  REG 1  0  0,096  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Cl  REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

K  REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Si  

 

REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Zn  REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Zr  

 

REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Ba  REG 1  0  0  0  0  0  0  

REG2  0  0  0  0  0  0  

Ti  REG 1  0  0  0  0  0  0  

 REG2  0  0  0  0  0  0  

Elemento - elementos químicos presentes nas amostras analisadas; KC – grupo controle da liga 

metálica  Keragen; KA- grupo HCl da liga metálica Keragen; RC- grupo controle da liga metálica 

Remanium 2001; RA- grupo HCl da liga metálica Remanium 2001; SC- grupo controle da liga 

metálica StarLoy C; SA- grupo HCl da liga metálica Remanium 2001; REG1 – região mais clara das 

micrografias utilizadas para microanálise elementar; REG2 – região mais escuras das micrografias 

utilizadas para microanálise elementar.  
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APÊNDICE M: Micronálise elementar quantitativa (% em massa) das superfícies de 

Co-Cr após a fratura da RUMC.  

Element

o  

 KC  KA  RC  RA  SC  SA  

O 

 

REG1  0,228 3,001 1,289 0 0,553 0 

REG2  16,295 9,806 8,455 10,014 12,8 7,264 

Al  

REG1  0,446 0,705 0,616 0,121 2,063 0,256 

REG2  4,575 2,899 2,378 2,158 6,435 1,541 

V 

REG1  1,567 0 0 0 1,437 1,911 

REG2  0  0 0 0 1,303 

 

Cr 

REG1  18,05 25,636 14,173 7,563 16,334 15,114 

REG2  7,408 8,628 13,985 25,208 10,823 30,078 

Co 

REG1  64,923 57,896 67,892 70,222 62,97 59,914 

REG2  9,735 16,991 54,806 51,284 14,077 30,562 

Nb 

REG1  9,735 16,991 54,806 51,284 14,077 30,562 

REG2  0 0 0 0 0 0 

Mo 

REG1  0 0 9,327 13,807 1,163 1,931 

REG2  0 0 0 4,245 0 0 

W 

REG1  14,786 11,784 6,702 8,287 13,585 14,794 

REG2  0 0 0 3,567 0 7,098 
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Pd REG1  0 0 0 0 0 0 

REG2  0 0 0 0 0 0 

Na 

REG 1  0 0 0 0 0 0 

REG2  0 0 0 0 0 0 

Fe  REG 1  0 0,506 0 0 0 0 

REG2  0 0,956 0 0 0,709 0 

Ca REG 1  0 0,077 0 0 0 0 

REG2  1,71 2,117 0,814 0,16 1,702 1,166 

Cl REG 1  0 0,1 0 0 0 0 

REG2  0 0 0 0 0 0 

K REG 1  0 0,295  0 0 0 0 

REG2  6,724 5,782 1,496 0,312 7,086 1,774 

Si 

 

REG 1  0 0 0 0 0 0 

REG2  17,946 10,4229 4,815 3,053 15,323 5,431 

Zn REG 1  0 0 0 0 0 0 

REG2  1,969 7,325 1,906 0 3,555 2,133 

Zr 

 

REG 1  0 0 0 0 0 0 

REG2  32,914 31,602 11,137 0 25,121 10,661 



166 
 

Ba REG 1  0 0 0 0 0 0 

REG2  0 3,465 0 0 2,303 0,988 

Ti REG 1  0 0 0 0 0 0 

REG2  0,725 0 0,208 0 0,064 0 

Elemento - elementos químicos presentes nas amostras analisadas; KC – grupo controle da 

liga metálica  
Keragen; KA- grupo HCl da liga metálica Keragen; RC- grupo controle da liga metálica 

Remanium 2001; RA- grupo HCl da liga metálica Remanium 2001; SC- grupo controle da liga 

metálica StarLoy C; SA- grupo HCl da liga metálica Remanium 2001; REG1 – região mais clara 

das micrografias utilizadas para microanálise elementar; REG2 – região mais escuras das 

micrografias utilizadas para microanálise elementar.   
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APÊNDICE N:  Médias amostrais nos cinco tempos em que foi analisado o 

desajuste marginal vertical (µm) para as ligas metálicas avaliadas.  

 
 T0 T1 T2 T3 T4 

 

 

 

 

Keragen  

8,68  

7,27  

9,29  

9,09  

11,71  

142,2 

152,01  

257,97  

84,23  

69,94  

77,81  

90,62  

218,34  

23,18  

139,56  

223,84  

89,72  

221,12  

22,59  

88,95  

 299,96  

290,90  

390,58  

549,17  

570,92  

 10,30  64,84  54,73  207,52   464,89  

 11,51  159,36  295,59  158,59   330,77  

 12,11  136,31  294,12  16,63   392,39  

 12,11  180,76  405,06  303,58   175,81  

 10,30  43,33  23,20  43,41   273,68  

Média  10,30  139,30  115,09  124,15   360,67 

Desvio 

Padrão  

1,64 64,93  133,45  99,26   125,58  

 

 

 

 

Remanium 

2001  

11,51  

13,93  

16,15  

12,92  

15,55  

77,78  

98,78  

64,34  

266,43  

394,21  

129,71  

128,68  

137,86  

249,64  

415,95  

101,50  

129,59  

264,62  

231,09  

396,92  

266,43  

323,52  

217,49  

604,45  

351,61  

 15,95  145,00  158,59  129,95  128,68  

 14,13  97,01  241,05  194,84  283,65  

 17,57  273,78  389,67  296,33  334,39  

 15,34  100,10  240,15  415,95  357,05  

 17,57  162,79  405,08  113,28  139,56  

Média  15,44 122,55  240,6  212,96 303,59  

Desvio Padrão  1,95  108,49 116,14 115,20 134,84 

 

Ligas  

Metálicas  

Tempos de análise do desajuste marginal  
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StarLoy C  

13,03  

14,54  

12,72  

13,73  

123,41  

79,36  

90,34  

143,25  

495,70  

286,37  

193,93  

81,83  

257,37  

265,82  

24,94  

60,48  

415,95  

377,89  

221,12  

335,30  

 12,72 123,78  181,24  189,40  286,37  

 12,92  163,21  389,67  373,36  615,32  

 11,91  30,41  32,71  57,09  145,90  

 12,92  49,60 36,25  72,50  229,27  

 12,32  94,79 257,37  239,24  364,30  

 13,53  222,94  601,73  463,98  754,88  

Média 12,92  109,10  225,65  214,32  349,80  

Desvio Padrão 0,74  56,33  192,55  147,50  185,80  

T0= análise do desajuste marginal no coping plástico antes da fundição; T1 = análise do 

desajuste marginal após a fundição; T2 = análise do desajuste marginal após o jateamento 

com partículas de óxido de alumínio 100µm, T3 = análise do desajuste após o tratamento 

com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos e T4 = análise do desajuste marginal após a 

simulação do ciclo de sinterização da cerâmica.  
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APÊNDICE O: Teste Shapiro-Wilk para os valores de desajuste marginal.  

 

Tratamento 

 

Liga 

Metálica 

 Shapiro-Wilk  

Estatística Df P 

 

T0  

Keragen 

Remanium 2001 

0,926  

0,954  

10 

10 

0,413 

0,716 

 
StarLoy C 0,956  10 0,740 

 

      T1  

Keragen 

Remanium 

2001 

0,942  

0,848  

10 

10 

 0,570 

0,055 

 StarLoy C 0,974  10  0,926 

 

T2  

Keragen 

Remanium 2001 

0,897  

0,847  

10 

10 

0,204 

0,053 

 
StarLoy C            0,937             10 0,515 

 

      T3  

Keragen 

Remanium 

2001 

           0,924  

          0,898  

           10 

           10 

 0,391 

0,207 

 StarLoy C           0,921             10  0,365 

T4  Keragen           0,956            10  0,739 

 Remanium 2001           0,897            10  0,205 

 
StarLoy C          0,909            10  0,275 

 
T0= análise do desajuste marginal no coping plástico antes da fundição; T1 = análise do 

desajuste marginal após a fundição; T2 = análise do desajuste marginal após o jateamento 

com partículas de óxido de alumínio 100µm, T3 = análise do desajuste após o tratamento 

com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos e T4 = análise do desajuste marginal após a 

simulação do ciclo de sinterização da cerâmica.  
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APÊNDICE P: Resultados do teste de Bonferroni para o desajuste marginal 

(µm) considerando o Fator de variação tempo.  

 

Tratamento 

(I)  

 

Tratamento 

(J)  

 

Diferença 

média (I-J)  

 

Erro  

Padrão  

 

pb 

Intervalo de 
Confiança 95% 
para a diferença 

 

Limite  Limite   

Inferior  Superior 

T0  

T1  

T2  

-123,634* 

-209,736* 

14,551  

27,436  

0,000*  

0,000*  

-168,110  

-293,595  

-79,158  

-125,876  

 T3  -175,696* 22,279  0,000*  -243,792  -107,600  

 T4  -336,963* 27,608  0,000*  -421,347  -252,579  

T1  
T0  123,634* 14,551  0,000*  79,158  168,110  

 T2  -86,102* 21,422  0,004*  -151,579  -20,624  

 T3  -52,062  19,237  0,116  -110,861  6,737  

 T4  -213,329* 26,393  0,000*  -293,998  -132,659  

T2  
T0  209,736* 27,436  0,000*  125,876  293,595  

 T1  86,102* 21,422  0,004*  20,624  151,579  

 T3  34,040  21,235  1,000  -30,865  98,944  

 T4  -127,227* 30,837  0,003*  -221,480  -32,974  

T3  T0  175,696* 22,279  0,000*  107,600  243,792  

 T1  52,062  19,237  0,116  -6,737  110,861  

 T2  -34,040  21,235  1,000  -98,944  30,865  

 T4  -161,267* 26,052  0,000*  -240,895  -81,639  

T4  T0  336,963* 27,608  0,000*  252,579  421,347  

 T1  213,329* 26,393  0,000*  132,659  293,998  

 T2  127,227* 30,837  0,003*  32,974  221,480  

 T3  161,267* 26,052  0,000*  81,639  240,895  

 
Baseado em médias marginais estimadas. * A diferença média é significativa no nível 0,05; b. 

Ajuste para comparações múltiplas: Bonferroni; T0= análise do desajuste marginal no coping 

plástico antes da fundição; T1 = análise do desajuste marginal após a fundição; T2 = análise do 

desajuste marginal após o jateamento com partículas de óxido de alumínio 100µm, T3 = 

análise do desajuste após o tratamento com ácido clorídrico a 37% por 30 minutos e T4 = 

análise do desajuste marginal após a simulação do ciclo de sinterização da cerâmica  
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