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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a influência de diferentes tratamentos de 

superfície na resistência de união adesiva de coroas de zircônia á estrutura dentária após 

envelhecimento (mecânico, térmico e de pH). Para tal, quarenta e quatro terceiros molares 

humanos hígidos (n= 44) receberam preparo para coroa. Para cada dente, uma coroa de 

zircônia CAD/CAM translúcida foi fabricada. As coroas foram divididas em dois grupos: sem 

envelhecimento (NA, n=11) e envelhecidas (A, n=33). As coroas do grupo NA receberam 

tratamento de superfície apenas com adesivo Scotchbond universal (SBU). As coroas do 

grupo A foram divididas em três subgrupos, de acordo com o tratamento de superfície (n = 

11): controle (A.C) – SBU; alumina (A.AL) – jateamento com partículas de Al2O3 + SBU; 

sílica (A.SIL) – silicatização + SBU. As coroas foram cimentadas com cimento resinoso 

RelyX Ultimate e a fotopolimerização realizada com YS-B Orthodontics Led Curing Light à 

uma irradiância média de 1102 mW/cm2. Os espécimes do grupo NA foram armazenados em 

água destilada à 37ºC por 24 horas e os espécimes do grupo A foram envelhecidos por 

ciclagem mecânica, térmica e de pH. A resistência de união adesiva das coroas foi avaliada 

aplicando carga de tração à barra construída na superfície oclusal, usando uma máquina de 

teste universal a 0,5 mm/min. A força de remoção foi registrada e a resistência de união 

adesiva calculada com base na força de remoção e na área superficial preparada. A análise 

estatística foi realizada com ANOVA one-way. A comparação estatística por pares foi feita 

com o teste de Tukey (p <0.05). O envelhecimento reduziu significativamente a resistência de 

união das coroas não envelhecidas (NA.C: 3,22  0,86 MPa; A.C: 0,80 0,36 MPa; p<0.001). 

O tratamento de superfície com alumina (4,02  1,27 MPa) ou silicatização (3,99  1,26 MPa) 

resultou em uma resistência de união significativamente maior em comparação com as coroas 

do grupo A.C (0.80 0,36) MPa; p<0.001). Quando os espécimes não foram jateados, o 

tratamento químico não foi suficiente para reter as coroas de zircônia após o envelhecimento. 

A adesão de coroas de zircônia de alta translucidez à estrutura dental é melhorada após o 

jateamento e não é influenciada pelo conteúdo de sílica. 

 

 

Palavras-chave: Cerâmica. Zircônio. Ítrio. 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 
The objective of this in vitro study was to evaluate the influence of different surface 

treatments on the bond strength of zirconia crowns to the dental structure after aging. For this, 

forty-four healthy human third molars (n = 44) received crown preparation. For each tooth, a 

translucent CAD / CAM zirconia crown was manufactured. The crowns were divided into two 

groups: No aging (NA, n = 11) and aged (A, n = 33). The crowns of the NA group received 

surface treatment only with Scotchbond universal adhesive (SBU). Group A crowns were 

divided into three subgroups, according to the surface treatment (n = 11): control (A.C) - 

SBU; alumina (A.AL) - blasting with Al2O3 particles + SBU; silica (A.SIL) – silica-coating + 

SBU. The crowns were cemented with RelyX Ultimate resin cement and the light-

polymerization performed with YS-B Orthodontics Led Curing Light at an average irradiance 

of 1102 mW / cm2. The NA group specimens were stored in distilled water at 37ºC for 24 

hours and the group A specimens were aged by mechanical, thermal and pH cycling. The 

bond strength of the crowns was assessed by applying tensile load to the bar constructed on 

the occlusal surface, using a universal testing machine at 0.5 mm / min. The removal force 

was recorded and the bond strength was calculated based on the removal force and the 

prepared surface area. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA. The 

statistical comparison by pairs was performed using the Tukey test (p <0.05). Aging 

significantly reduced the bond strength of No aged crowns (NA.C: 3.22 (0.86) MPa; A.C: 

0.80 (0.36) MPa; p <0.001). Surface treatment with alumina (4.02 (1.27) MPa) or silica-

coating (3.99 (1.26) MPa) resulted in significantly higher bond strength compared to crowns 

in the AC group (0.80 (0,36) MPa; p <0.001). When specimens were not sandblasted, 

chemical treatment was not sufficient to retain the zirconia crowns after aging. The adhesion 

of highly translucent zirconia crowns to the dental structure is improved after blasting and is 

not influenced by the silica content. 
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1 INTRODUÇÃO ESTENDIDA  

 

Os materiais cerâmicos são frequentemente indicados para restaurações estéticas.  Esta 

tendência é atribuída principalmente às melhorias nas propriedades da cerâmica e nos 

sistemas de adesão (BLATZ et al. 2003). A cimentação adesiva em cerâmicas tradicionais à 

base de sílica requer dois mecanismos principais. O primeiro é o condicionamento com ácido 

fluorídrico que, devido a sua natureza corrosiva, é capaz de dissolver a matriz vítrea, criando 

microporosidades na superfície, que aumentam a rugosidade da superfície e a área disponível 

para adesão. O segundo é a aplicação de um primer/adesivo contendo silano, que é uma 

molécula bifuncional capaz de promover a adesão entre a fase inorgânica da cerâmica e a fase 

orgânica do agente de união (KHAN et al. 2017; LUNG et al. 2012; NAGAYASSU et al. 

2006). Segundo Aboushelib et al. (2014), o condicionamento com ácido fluorídrico em 

combinação com o silano é o padrão ouro para a adesão em cerâmicas de dissilicato de lítio. 

No entanto, cerâmicas à base de óxido de zircônia são praticamente impermeáveis ao 

condicionamento com ácido fluorídrico, o que impede a criação de microporosidades na 

superfície da cerâmica, necessárias para promover uma microrretenção mecânica. Isso 

acontece devido à cristalinidade extremamente elevada das cerâmicas de zircônia, com uma 

fase vítrea <1% e um baixo teor de dióxido de silício, sendo, por isso, chamadas de ácido-

resistentes (TZANAKAKIS; TZOUTZAS; KOIDIS et al. 2016; THOMPSON et al. 2011; 

DELLA BONA; ANUSAVICE; HOOD, 2002). Além disso, a química tradicional adesiva é 

ineficaz nas superfícies de Zr O2, uma vez que elas são essencialmente não polares e inertes 

(THOMPSON et al. 2011). Com isso, a retenção das coroas de zircônia na estrutura dental 

ainda é dependente de características do preparo que proporcionem retenção mecânica da 

peça. No entanto, um esforço da comunidade cientifica vem sendo feita para aumentar os 

valores de resistência de união adesiva deste material. Para otimizar a adesão da zircônia ao 

cimento resinoso, a combinação de tratamentos superficiais mecânicos e químicos mostrou 

ser essencial. (ÖZCAN; BERNASCONI, 2015; INOKOSHI et al. 2018; SHAHIN; KERN, 

2010; KERN, 2015). 

1.1 Estrutura da zircônia 

A zircônia, denominada também de dióxido de zircônio (ZrO2), é uma cerâmica 

policristalina em que os átomos de zircônio e oxigênio se arranjam em um padrão de cristal 

formando grãos cristalinos. As cerâmicas policristalinas apresentam alta resistência e 

opacidade, e são usadas como material de escolha para restaurações submetidas a uma alta 

concentração de tensões (LAWSON; BURGESS, 2014; GAUTAM et al. 2016).   
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O ZrO2 é um material polimorfo que pode exibir mais de uma estrutura cristalina, 

dependendo das condições de temperatura e pressão. A zircônia pura é monoclínica (m) à 

temperatura ambiente. Com o aumento da temperatura, ela se transforma em uma estrutura de 

cristal tetragonal (t) a 1.170°C e, mais tarde, em uma fase cúbica (c) a 2.370°C, com fusão a 

2716 °C. A transformação da fase t → m, que ocorre durante o resfriamento até a temperatura 

ambiente, está associada a uma expansão volumétrica de aproximadamente 3-4%, suficiente 

para causar falhas catastróficas. A adição de óxidos estabilizadores, tais como CaO, MgO, 

CeO2 ou Y2O3, à zircônia pura, é responsável por manter a estrutura tetragonal do óxido de 

zircônio à temperatura ambiente e evitar danos irreversíveis. (GAUTAM et al. 2016; 

CAVALCANTI et al. 2009; CHEVALIER; GREMILLARD, 2009; PICONI; MACCAURO, 

1999).   

Quando uma trinca inicia na superfície da cerâmica de zircônia estabilizada, a 

concentração de estresse na parte superior da fenda faz com que o cristal tetragonal se 

transforme em um cristal monoclínico (t → m), com expansão volumétrica associada. A 

transformação induzida por estresse leva à tensão compressiva, que impede que a trinca se 

propague, absorvendo energia e proporcionando resistência à fratura. (MIYAZAKI et al. 

2013; PICONI; MACCAURO 1999).  

1.2  Tipos de zircônia para aplicação odontológica 

A zircônia tetragonal policristalina estabilizada com 3 mol% de ítria (3Y-TZP) é a 

cerâmica de zircônia mais amplamente usada em aplicações odontológicas. Dos óxidos 

estabilizantes, o ítria (Y2O3) provou ser o mais eficaz em proporcionar às cerâmicas de 

zircônia uma combinação de alta resistência e tenacidade. Com valores de resistência à flexão 

na faixa de 900–1300 MPa e tenacidade à fratura na faixa de 3,5-4,5 Mpa m0,5 apresentou 

propriedades mecânicas bem acima das outras cerâmicas dentárias (ZHANG; LAWN 2018, 

DENRY; KELLY 2008). No entanto, a 3Y-TZP não é reconhecida como a cerâmica dentária 

mais estética por apresentar baixa translucidez (ZHANG; LAWN, 2018, TABATABAIAN, 

2019). Isso se deve ao fato de a Y-TZP possuir uma estrutura cristalina anisotrópica, que 

causa diferentes índices de refração em diferentes direções cristalinas. Tal característica é 

chamada de birrefringência, que resulta na descontinuidade do índice de refração nos limites 

dos grãos se as orientações cristalinas dos grãos adjacentes não forem as mesmas. Como 

consequência, causa a dispersão e redução da transmitância da luz (ZHANG, 2014).  
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Uma estratégia para melhorar significativamente a translucidez das cerâmicas de zircônia 

é introduzir uma fase cúbica (c) opticamente isotrópica à zircônia tetragonal, que diminui a 

dispersão da luz a partir dos limites de grãos birrefringentes (MANZIUC et al.  2019).  Isto 

pode ser conseguido com o aumento do conteúdo de ítria, para produzir zircônias 

parcialmente estabilizadas, 4 mol% (4Y-PSZ) ou 5 mol% (5Y-PSZ) com mais de 25% e 50%, 

respectivamente, de fase cúbica na composição (ZHANG; LAWN, 2018). Existe uma 

correlação entre a translucidez e a quantidade de fase c, correlação esta que se deve ao fato de 

que a fase c é mais translúcida que a fase t, graças a sua estrutura cristalina isotrópica 

(INOKOSHI et al. 2018).  

No entanto, as propriedades mecânicas da zircônia translúcida constituem uma 

desvantagem. A zircônia cúbica é uma fase estável e não sofre transformação de fase t → m. 

Por apresentar mais fase c na composição (> 25%) do que a zircônia convencional (< 15%), 

as propriedades mecânicas da zircônia translúcida foram comprometidas, com redução dos 

valores de resistência à flexão (400-1000 MPa) e tenacidade à fratura (2,2-3,5 Mpa m0,5) 

(ZHANG; LAWN, 2018; MANZIUC et al.  2019; ZHANG et al. 2016).  Ainda assim, os 

valores são maiores que a dentina (resistência à flexão: 137.9 –220.63 Mpa; tenacidade à 

fratura:  1-2 Mpa m0,5) e o esmalte (resistência à flexão: 69 Mpa; tenacidade à fratura 0,70-

1,16 Mpa m0,5) (SANTANDER et al. 2010; YILMAZ; SCHNEIDER; SWAIN, 2015; 

NAZARI et al. 2009).   

1.3 Adesão em cerâmicas de zircônia  

Para a adesão em cerâmicas de zircônia, algumas etapas devem realizadas na 

superfície da zircônia. Primeiro, deve ser limpa de contaminantes; segundo, deve ser rugosa 

para aumentar a área de superfície disponível para adesão e fornecer retenção micromecânica; 

e terceiro, precisa ser ativada para ligação química (KERN, 2009). 

1.3.1 Jateamento com Al2O3  

A literatura é bem estabelecida quanto à importância do jateamento para aumentar a 

rugosidade e a área de superfície disponível para adesão, melhorando a molhabilidade e 

retenção micromecânica do cimento resinoso (KHAN et al. 2017, YANG; BARLOI; KERN, 

2010; CAVALCANTI et al. 2009; YAMAGUCHI et al. 2012). O aumento da rugosidade da 

superfície com o jateamento é responsável pela microrretenção do adesivo/cimento na 

superfície da cerâmica, que é capaz de melhorar a estabilidade e durabilidade das ligações, 
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uma vez que as ligações físicas são menos sensíveis à degradação hidrolítica em água 

(HALLMANN et al. 2012).  

Estudos mostraram que o jateamento da superfície com partículas de óxido de 

alumínio (Al2O3) é considerado uma etapa determinante para promover uma adesão resistente 

e duradoura entre os cimentos resinosos e a cerâmica de zircônia. (AUNG et al. 2019; KERN, 

2015; KNOW et al. 2018). Ruales-Carrera et al. (2019) avaliaram o comportamento adesivo 

da zircônia convencional e translúcida após o jateamento com partículas de óxido de alumínio 

e observaram que a resistência de união da zircônia sem tratamento de superfície foi 

significativamente menor (6,64 MPa e 3,38 MPa, zircônia convencional e translúcida, 

respectivamente) do que quando jateada com partículas de óxido de alumínio (19,99 MPa e 

15,18 MPa, zircônia convencional e translúcida, respectivamente).  

No entanto, existem preocupações quanto à influência do protocolo de abrasão 

mecânica no comportamento da zircônia. Em outras palavras, há controvérsia quando se 

discute se o jateamento com partículas de alumina influencia a resistência das cerâmicas de 

zircônia em um nível clinicamente relevante. De acordo com Zhang, Lawn e Rekow (2004), o 

impacto das partículas de alumina pode gerar microtrincas com potencial para comprometer a 

longevidade das restaurações. Por sua vez, outros estudos constataram aumento da resistência 

mecânica da zircônia após o jateamento (KOSMA et al. 2000; GUAZZATO et al. 2004).  

Um cuidado deve ser tomado no jateamento das partículas de alumina em zircônias 

translúcidas, uma vez que elas não são capazes de sofrer transformação de fase induzida por 

estresse, consequentemente, não têm capacidade de resistir ao crescimento de defeitos 

próximos à superfície, diminuindo sua resistência (ZHANG; LAWN, 2018; INOKOSHI et al. 

2018; ZHANG et al. 2016; ZHAO et al. 2019). Segundo Aunt et al. (2019), a pressão das 

partículas de Al2O3 influencia a adesão à zircônia em longo prazo. O jateamento a 0,2 MPa 

com 50 m de Al2O3 proporcionou uma adesão duradoura e confiável à cerâmica de zircônia 

translúcida, mas parece que a pressão de 0,4 MPa poderia causar abrasão excessiva, tensão 

mecânica e defeitos de superfície que poderiam comprometer a resistência da zircônia e 

resultar em falhas de adesão. 

Para minimizar defeitos e a formação de microfissuras na superfície da zircônia é 

recomendado usar partículas de tamanho pequeno e reduzir a pressão de jateamento 

(HALLMANN et al. 2012; KERN 2009; ZHANG; LAWN, 2006). Ozcan (2013) propôs um 

protocolo de jateamento para a zircônia. As partículas de alumina deveriam ter tamanhos 
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entre 30 e 50 m, a uma pressão entre 0,5 e 2,5 bar, com uma duração de aproximadamente 

20 s. A distância da ponta do jateador até a superfície da cerâmica de zircônia deve ser de 

aproximadamente 10 mm, para permitir que as partículas atinjam a superfície em um raio 

maior.   

1.3.2  Silicatização      

Consiste no jateamento de partículas de alumina revestidas com sílica e incorporação 

de partículas de sílica na superfície da cerâmica. A silicatização mostrou ser um método de 

tratamento de superfície eficaz para aumentar a rugosidade da superfície e melhorar a 

resistência de união do cimento resinoso à zircônia por meio de dois mecanismos (SHIN, 

2014; DBRADOVIĆ-DJURICIĆ et al. 2013). Primeiramente, a rugosidade da superfície 

resultante do jateamento proporciona uma área de superfície maior para a retenção 

micromecânica. Em segundo lugar, melhora a ligação química, uma vez que a superfície 

revestida com sílica permite a ligação química entre a sílica depositada, o silano e o cimento 

de resina (DELLA BONA et al. 2007; BLIXT et al. 2000). 

Contudo, a eficácia da adesão, no longo prazo, com essa técnica (partículas de alumina 

30 μm revestidas com sílica, nome comercial: Cojet, Rocatec; seguido de aplicação de silano), 

é controversa (DBRADOVIĆ-DJURICIĆ et al. 2013). Ruales-Carrera et al. (2019) também 

observaram que o revestimento de sílica seguido de silanização pode melhorar a adesão do 

cimento resinoso à zircônia (6,64-18,77 Mpa; 3,38-11,35 Mpa, zircônia convencional e 

translúcida, respectivamente). No entanto, outros estudos observaram que o método de 

revestimento com sílica leva à formação de aglomerados de partículas de sílica fracamente 

aderidas à superfície da zircônia, que supostamente comprometem a durabilidade e 

estabilidade da resistência de união (HALLMANN et al. 2012; YI et al. 2015; LIMA et al. 

2019).  

1.3.3 Adesivos universais  

Os “adesivos universais” são adesivos de frasco único que podem ser usados com 

múltiplos materiais restauradores. São indicados para uma variedade de procedimentos e 

estratégias de adesão, oferecendo ao clínico a conveniência de aplicá-los na dentina e em 

restaurações indiretas, simultaneamente, sem comprometer a eficácia da adesão. Além de 

simplificar as etapas de aplicação, os adesivos universais podem eliminar o risco de 

condicionamento inadequado das superfícies adesivas e aumentar a aceitação dos métodos de 
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cimentação adesiva no consultório. (PERDIGÃO; SWIFT, 2015; ALEX, 2015; XIE et al. 

2016; AZIMIAN; KLOSA; KERN, 2012).   

Os adesivos universais são, em sua essência, autocondicionantes, e podem ser 

associados ou não ao condicionamento prévio com ácido fosfórico como sistema adesivo 

“etch-and-rinse” de dois passos ou “self-etch” de um passo (SEZINANDO et al. 2015; 

HANABUSA et al. 2012; FRANKENBERGER et al. 2008). A adesão ao esmalte é 

geralmente mais eficaz com o condicionamento com ácido fosfórico (HANABUSA et al. 

2012; PEUMANS et al. 2010; VAN MEERBEEK et al. 2005; ROTTA et al. 2007). 

Frankenberger et al. (2008) observaram que o desempenho da adesão em esmalte de adesivos 

autocondicionantes foi melhorado quando o ácido fosfórico foi aplicado no esmalte 

seletivamente.  

No entanto, o condicionamento prévio com ácido fosfórico na dentina antes da 

aplicação de um adesivo universal não melhora a eficácia da adesão (ROSA; PIVA; SILVA, 

2015; MARCHESI et al. 2014). Como afirmam Jang et al. (2016), adesivos universais podem 

garantir uma adesão confiável à dentina, independentemente do modo de aplicação. Os 

adesivos autocondicionantes têm a capacidade de condicionar as estruturas dentárias devido à 

presença de monômeros ácidos na composição (SEZINANDO et al. 2015; CARVALHO et al. 

2005; VAN MEERBEEK et al. 2011). No entanto, apresentam um potencial de 

condicionamento reduzido quando comparado aos etch-and-rinse, deixando os túbulos 

dentinários em grande parte obstruídos com esfregaço, contribuindo para uma menor 

sensibilidade pós-operatória (ROSA; PIVA; SILVA, 2015; CARVALHO et al. 2005; VAN 

MEERBEEK et al. 2011). 

Além disso, os adesivos universais contêm silano e MDP (10-metacriloiloxidecil 

dihidrogênio fosfato) na composição, e por isso podem ser usados como substitutos de 

primers cerâmicos, não apenas em cerâmica à base de óxidos, mas também em cerâmicas à 

base de sílica. O MDP é um monômero funcional com um grupo metacrilato hidrofóbico em 

uma extremidade (capaz de ligar-se quimicamente a restaurações à base de metacrilato e 

cimento) e um grupo fosfato polar hidrofílico na outra extremidade (capaz de ligar-se 

quimicamente a tecidos dentais, metais e zircônia) (ALEX, 2015, SANTERRE; SHAJII; 

LEUNG, 2001). Para cerâmicas à base de óxidos é essencial a aplicação de um agente de 

união contendo MDP (INOKOSHI et al. 2014; THOMPSON et al. 2011). Estudos têm 

mostrado que monômeros contendo MDP são promissores agentes químicos para melhorar a 
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resistência de união da zircônia ao cimento resinoso (AMARAL et al. 2014; KITAYAMA et 

al. 2010; MAGNE et al. 2010).  

Uma adesão durável da zircônia (convencional e translúcida) ao cimento resinoso é 

alcançada após tratamento mecânico por jateamento com partículas de alumina ou 

silicatização, associado a um adesivo universal contendo MDP (RUALES-CARRERA et al. 

2019). Conforme Amaral et al. (2014), o jateamento com partículas de alumina associado à 

aplicação de primers ou adesivos contendo MDP parece ser uma excelente opção para a uma 

adesão efetiva do cimento à zircônia, bem como a deposição de sílica (silicatização) seguida 

da aplicação de silano.  

1.3.4 Cimentos  

O sucesso da cimentação adesiva está diretamente relacionado à ligação química ou 

micromecânica estabelecida entre o cimento e a superfície interna da cerâmica. Os cimentos 

resinosos têm a vantagem de apresentarem boa estética, baixa solubilidade e resistência 

mecânica, além de contribuir para aumentar a resistência a fraturas. Em virtude disso, estes 

cimentos são os materiais dentários mais utilizados para a cimentação de restaurações 

cerâmicas. Os cimentos de resina de cura dual com grupos fosfato ou carboxilato são a melhor 

opção para a cimentação de restaurações de zircônia (CHAGAS; BASTOS, 2015; MANZIUC 

et al. 2019). 

Palácios et al. (2006) avaliaram a capacidade de retenção de copings de zircônia 

cimentados com três agentes de cimentação: cimento resinoso - Panavia F 2.0 (PAN); cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina - Rely X Luting (RXL); cimento resinoso auto-

adesivo – RelyX Unicem (RLU), após jateamento da superfície interna com partículas de 

alumina. Constatou-se que os três cimentos resinosos não foram diferentes significativamente 

(PAN- 5,1 MPa; RXL- 6,1 MPa e RLU- 5,0 MPa) e todos foram capazes de reter as coroas de 

zircônia. Por outro lado, Shahin e Kern (2010), ao avaliar o efeito do jateamento na retenção 

de coroas de zircônia cimentadas com três diferentes tipos de cimento (fosfato de zinco 

(CFZ), cimento de ionômero de vidro (CIV) e cimento resinoso (CR)), observaram que a 

presença do monômero de fosfato no cimento resinoso aumentou significativamente (CR- 6,1 

MPa; CIV- 4,4 MPa; CFZ- 3,5 MPa) a retenção das coroas de zircônia quando comparado 

com os cimentos convencionais (CFZ e CIV). Além disso, o jateamento com partículas de 

alumina como tratamento da superfície melhorou a retenção das coroas de zircônia, 

independentemente do cimento utilizado. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

       - Avaliar a influência de diferentes tratamentos de superfície na resistência de união 

adesiva de coroas de zircônia á estrutura dentária após envelhecimento artificial (mecânico, 

térmico e de pH). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Avaliar a influência do envelhecimento artificial na resistência de união adesiva de 

coroas de zircônia translúcidas á estrutura dentária, após o tratamento de superfície com 

sistema adesivo universal.    

- Avaliar a influência de diferentes tratamentos de superfície da zircônia translúcida na 

resistência de união adesiva de coroas á estrutura dentária, após envelhecimento artificial.  
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3 METODOLOGIA ESTENDIDA  

 

Após o cálculo do tamanho da amostra e a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa humana CEPSH – UFSC (# 2.448.723), cinquenta e cinco terceiros molares 

superiores humanos (N=55) sadios extraídos por razões não inerentes ao presente estudo 

foram coletados e quarenta e quatro (n=44) foram selecionados após a realização do cálculo 

amostral e com base nos critérios de inclusão. Os dentes deveriam estar livres de cavidades e 

fissuras, e ter formato e tamanho semelhantes. Somente dentes que apresentavam três 

cúspides foram selecionados (Figura 1a). Os dentes foram limpos com pedra-pomes e os 

restos do ligamento periodontal foram removidos com curetas periodontais e armazenados em 

solução de timol a 0,1%.  

As raízes de todos os dentes foram fixadas em um cilindro de cloreto de polivinil de 

25 mm de diâmetro usando uma resina acrílica autopolimerizável (figura 1b). A inserção dos 

dentes foi realizada com o uso de um agrimensor dentário para que os dentes fossem 

posicionados em seu alinhamento mais vertical e a junção amelocementária (JEC) 

posicionada 2 mm acima do nível da resina. Após a inclusão, todos os dentes foram 

armazenados em água destilada à temperatura ambiente. 

Duas moldagens de cada dente foram feitas com polivinilsiloxano Express XT (3M-

ESPE, St. Paul, MN, EUA) (figura 1c). Um corte no sentido mesio-distal e outro no sentido 

vestíbulo-bucal foram realizados em cada molde, respectivamente, e usados como guia para 

redução dentária (figura 1 d). Os dentes foram preparados usando pontas diamantadas nº1014, 

3146, 4137 (KG Sorensen, Cotia, SP, Brazil) (Figura 1 e-i), em alta velocidade, sob uma 

refrigeração constante, com água e ar. O preparo de cada dente foi padronizada com uma 

sonda milimetrada e molde de silicone. Após o preparo, as seguintes características foram 

obtidas: redução de 2,0 mm oclusal (figura 1j), redução axial de 1,5 mm (figura 1k) e margem 

em chanfro profundo de 1,0 mm (figura 1 l). Uma ponta diamantada (nº 3098; KG Sorensen, 

Cotia, SP, Brasil) foi empregada para deixar a superfície oclusal plana (figura 2 a), e o 

comprimento axial de aproximadamente 2 mm, conferido com uma sonda milimétrica, foi 

padronizado para todos os dentes. O polimento do preparo foi realizado com pontas 

diamantadas de granulação fina e extrafina (nº 4137F, 4137FF; KG Sorensen, Cotia, SP, 

Brasil) e borrachas de polimento (Astropol P e HP - Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). 
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 As coroas selecionadas (n=44) foram divididas em dois grupos: sem envelhecimento 

(NA, n = 11) e envelhecidas (A, n = 33). No grupo NA, apenas o tratamento de superfície 

químico (sem jateamento) foi realizado com o adesivo Scotchbond Universal (SBU, 3M 

ESPE; St Paul, MN, EUA; Tabela 1), aplicado com um microbrush na superfície, por 20 s, e o 

excesso removido por secagem com ar, por 5 s.  

Já no grupo A, as coroas foram divididas em três subgrupos de acordo com o 

tratamento de superfície (n=11):  

• controle (A.C): sem jateamento; SBU aplicado conforme o NA;  

• alumina (A.AL): jateamento com partículas de Al2O3 (tamanho da partícula 

50m; Polidental Ind., Cotia, São Paulo, Brasil) a uma distância de 10 mm, por 

10 s e pressão de 2 bars; limpos em banho ultrassônico (água destilada, 5 min) 

e vigorosamente secos ao ar por 20 s; SBU aplicado conforme o NA;  

•  sílica (A.SIL): jateamento com partículas de alumina encobertas com sílica 

(tamanho da partícula 30m; Cojet, 3M ESPE Dental Products, Saint Paul, 

Minnesota) a uma distância de 10 mm, por 10 s e pressão de 2 bars; Ar-Spray, 

livre de água e óleo, foi usado para remover o excesso de partículas depositado 

na superfície; SBU aplicado conforme o NA.  

 

Material Composição Fabricante 

Lava Esthetic fluorescente Full-
Contour Zirconia ZrO2 com  5 mol% de Yttria 

3M ESPE Saint Paul, 
Minnesota, USA/ 

667112 
 

Scotchbond Universal 

10-MDP, HEMA, etanol, água, resinas de 
dimetacrilato, modificação de metacrilato, 
copolímero de ácido polialquenóico, 
copolímero de ácido poliacrílico, silano, 
cargas, iniciadores 

3M ESPE-Saint 
Paul, Minnesota, 

USA/ 80209B 

RelyX Ultimate 

Pasta base: Monômeros de metacrilato; 
Radiopaco, partículas silanizadas; 
componentes iniciadores; estabilizadores; 
Aditivos reológicos. 
Pasta catalizadora: Monômeros metacrilato; 
Partículas alcalinas radiopacas; Componentes 
do iniciador; Estabilizadores; Pigmentos; 
Aditivos reológicos; Corante de fluorescência; 
Ativador de cura escura. 

3M ESPE-Saint 
Paul, Minnesota, 
USA/ 3845745 

 

 

Tabela 1: Lista de materiais  
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combinada com ciclagem de pH, com exceção do grupo não envelhecido. A carga mecânica 

foi aplicada com um pistão metálico de 6 mm de diâmetro por 240.000 ciclos a 60 mm/min 

com uma carga de 50 N. Para a ciclagem térmica e de pH, uma solução ácida (pH 3.6; 2 litros 

de água destilada, 18.22 gm de fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), 28,5 gm de ácido cítrico 

(C6H8O7)) foi colocada em um recipiente posicionado dentro da incubadora a 5 ºC. Outro 

recipiente, que também estava na incubadora, a 55 ºC, continha solução básica (pH 7.8; 2 

litros de água destilada, 54,17 gm Na2HPO4, 1,8 gm C6H8O7). No total, 10,000 ciclos foram 

realizados, com tempo de imersão de 30 s em cada solução e 15 s de transferência.  

Para o teste de retenção, um cabo de aço foi acoplado a cada extremidade da barra 

oclusal (figura 4) e um carregamento de tração (0.5 mm/min) foi aplicado ao longo eixo do 

dente em uma máquina de ensaios universais (Instron 8501; Instron, Canton, Mass). A 

resistência de união adesiva em MPa foi calculada dividindo a força de deslocamento das 

coroas em N pela área total da superfície da preparação do dente em mm2.  

  

Resistência de união (Mpa): Força de deslocamento (N)Área total da superfície do preparo (mm2) 
 

 
Figura 4: Dispositivo de remoção da coroa. 

 

Após a remoção da coroa, o modo de falha de acordo com a localização do cimento 

foi registrado por um observador calibrado que examinou a coroa e o dente para identificar a 

natureza da falha de acordo com os critérios da tabela 2. Para ilustrar o modo de falha duas 

amostras de cada grupo foram examinadas sob uma microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). A análise estatística da resistência de união foi realizada com ANOVA one-way. A 

comparação estatística por pares foi realizada com o teste de Tukey (p <0.05). 
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4  ARTIGO 

 

Influência de diferentes tratamentos de superfície na resistência de união adesiva de 
coroas de zircônia na estrutura dentária 

 

4.1 RESUMO 

O objetivo deste estudo in vitro foi avaliar a influência de diferentes tratamentos de 

superfície na resistência de união adesiva de coroas de zircônia á estrutura dentária após 

envelhecimento (mecânico, térmico e de pH). Para tal, quarenta e quatro terceiros molares 

humanos hígidos (n= 44) receberam preparo para coroa. Para cada dente, uma coroa de 

zircônia CAD/CAM translúcida foi fabricada. As coroas foram divididas em dois grupos: sem 

envelhecimento (NA, n=11) e envelhecidas (A, n=33). As coroas do grupo NA receberam 

tratamento de superfície apenas com adesivo Scotchbond universal (SBU). As coroas do 

grupo A foram divididas em três subgrupos, de acordo com o tratamento de superfície (n = 

11): controle (A.C) – SBU; alumina (A.AL) – jateamento com partículas de Al2O3 + SBU; 

sílica (A.SIL) – silicatização + SBU. As coroas foram cimentadas com cimento resinoso 

RelyX Ultimate e a fotopolimerização realizada com YS-B Orthodontics Led Curing Light à 

uma irradiância média de 1102 mW/cm2. Os espécimes do grupo NA foram armazenados em 

água destilada à 37ºC por 24 horas e os espécimes do grupo A foram envelhecidos por 

ciclagem mecânica, térmica e de pH. A resistência de união adesiva das coroas foi avaliada 

aplicando carga de tração à barra construída na superfície oclusal, usando uma máquina de 

teste universal a 0,5 mm/min. A força de remoção foi registrada e a resistência de união 

adesiva calculada com base na força de remoção e na área superficial preparada. A análise 

estatística foi realizada com ANOVA one-way. A comparação estatística por pares foi feita 

com o teste de Tukey (p <0.05). O envelhecimento reduziu significativamente a resistência de 

união das coroas não envelhecidas (NA.C: 3,22  0,86 MPa; A.C: 0,80 0,36 MPa; p<0.001). 

O tratamento de superfície com alumina (4,02  1,27 MPa) ou silicatização (3,99  1,26 MPa) 

resultou em uma resistência de união significativamente maior em comparação com as coroas 

do grupo A.C (0.80 0,36) MPa; p<0.001). Quando os espécimes não foram jateados, o 

tratamento químico não foi suficiente para reter as coroas de zircônia após o envelhecimento. 

A adesão de coroas de zircônia de alta translucidez à estrutura dental é melhorada após o 

jateamento e não é influenciada pelo conteúdo de sílica. 
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4.2 INTRODUÇÃO 

A zircônia tetragonal policristalina estabilizada com 3 mol% de ítria (3Y-TZP) é a 

cerâmica de zircônia mais amplamente utilizada para aplicações odontológicas.1 Embora 

apresentem excelentes propriedades mecânicas e boa biocompatibilidade, as cerâmicas 3Y-

TZP exibem alta opacidade, comprometendo a estética.2,3 Uma estratégia para melhorar 

significativamente a translucidez das cerâmicas de zircônia é aumentar o conteúdo de ítria 

para produzir zircônias parcialmente estabilizadas, 4 mol% (4Y-PSZ) ou 5 mol% (5Y-PSZ).4  

Essas adições introduziram uma fase cúbica opticamente isotrópica na zircônia tetragonal que 

diminui a opacidade e tornou a zircônia mais adequada para uso em restaurações anteriores 

monolíticas.4-6  

                Estudos mostram que a mudança na composição cristalina da zircônia compromete 

propriedades mecânicas como resistência à fratura e tenacidade.4,7-9 No entanto, a zircônia 

parcialmente estabilizada (PSZ) é mais resistente do que as cerâmicas vítreas.10-13 Sendo 

assim, pode ser uma alternativa promissora aos materiais cerâmicos feldspáticos e de 

dissilicato de lítio, se puder ser adequadamente aderida à estrutura dentária.14 A preocupação 

com o uso da zircônia na odontologia está relacionada ao seu limitado potencial de 

cimentação adesiva. Para otimizar a adesão da zircônia ao cimento resinoso, a combinação de 

tratamentos superficiais mecânicos e químicos mostra-se essencial.9,15-17 

Vários métodos de tratamento de superfície como, por exemplo, o jateamento com 

alumina, condicionamento seletivo por infiltração, laser de Er.YAG e CO2, revestimento de 

sílica triboquímica e primers/adesivos têm sido propostos para melhorar a adesão da 

zircônia.18-22 Embora não exista um consenso sobre o método de tratamento de superfície 

mais adequado para a zircônia, estudos têm mostrado que o jateamento com partículas de 

alumina ou silicatização, com o propósito de aumentar a rugosidade da superfície, combinado 

com um agente de união (primer/adesivo) contendo 10- MDP (10-metacriloiloxidecil 

dihidrogênio fosfato), parece ser o método mais confiável para a adesão eficaz à zircônia. 

9,18,20, 23-25  

Recentemente, foram introduzidos no mercado os adesivos universais, desenvolvidos 

para serem usados com múltiplos materiais restauradores. Estes adesivos geralmente contêm 

silano e MDP em sua composição e, portanto, podem ser utilizados como substitutos dos 

primers cerâmicos, não apenas em cerâmica à base de óxidos, mas também em cerâmicas à 

base de sílica.26 Estudos mostraram que os adesivos universais são tão eficazes como os 

primers de zircônia.22-23, 27-28 ou ainda mais eficazes.29   
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Até o presente momento, tratamentos de superfície em zircônia translúcida não estão 

bem definidos. Pouco se sabe sobre a capacidade de adesão das zircônias translúcidas quando 

submetidas a diferentes tratamentos de superfície e sobre seu desempenho no longo prazo. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo é avaliar a influência de diferentes tratamentos de 

superfície na resistência de união adesiva de coroas de zircônia á estrutura dentária após 

envelhecimento. As hipóteses testadas foram: 1- Não há influência do envelhecimento 

artificial na resistência de união adesiva de coroas de zircônia translúcida á estrutura dental, 

após o tratamento de superfície com sistema adesivo universal; 2- Não há influência de 

diferentes tratamentos de superfície da zircônia translúcida na resistência de união adesiva de 

coroas monolíticas á estrutura dentária, após envelhecimento artificial.  

 

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Após o cálculo do tamanho da amostra e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

humana CEPSH - UFSC (#2.448.723), quarenta e quatro (n=44) terceiros molares superiores 

humanos sadios extraídos por razões não inerente ao presente estudo foram selecionados após 

o cálculo amostral. Os dentes foram limpos e armazenados em solução de timol a 0,1%. As 

raízes de todos os dentes foram incluídas em resina acrílica autopolimerizável com a junção 

amelocementária (JEC) posicionada 2 mm acima do nível da resina e armazenadas em água 

destilada à temperatura ambiente. 

Duas moldagens de cada dente foram feitas com polivinilsiloxano Express XT (3M-

ESPE, St. Paul, MN, EUA). Um corte no sentido mesio-distal e outro no sentido vestíbulo-

bucal foram realizados em cada molde, respectivamente, e usados como guia para redução 

dentária. Os dentes foram preparados usando pontas diamantadas nº1014, 3146, 4137 (KG 

Sorensen, Cotia, SP, Brazil), em alta velocidade, sob uma refrigeração constante, com água e 

ar. O preparo de cada dente foi padronizado com uma sonda milimetrada e molde de silicone. 

Após o preparo, as seguintes características foram obtidas: redução de 2,0 mm oclusal, 

redução axial de 1,5 mm e margem em chanfro profundo de 1,0 mm. Uma ponta diamantada 

(nº 3098; KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil) foi empregada para deixar a superfície oclusal 

plana, e o comprimento axial de aproximadamente 2 mm, conferido com uma sonda 

milimetrada, foi padronizado para todos os dentes. O acabamento e polimento do preparo foi 

realizado com pontas diamantadas de granulação fina e extrafina (nº 4137F, 4137FF; KG 

Sorensen, Cotia, SP, Brasil) e borrachas de polimento (Astropol P e HP - Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein).  
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Cada preparo dental foi digitalizado com um escâner (Medit T500, Medit Corp., 

Seongbuk‑gu, South Korea) e o design de uma coroa com uma barra na superfície oclusal 15, 

30-31 foi projetado para cada dente preparado em um software especializado (exocad GmbH, 

Darmstadt, Germany). As coroas monolíticas de zircônia de alta translucidez (3M Lava 

Esthetic fluorescente Full-Contour Zirconia, Tabela 1) foram fresadas (Roland DWX-52Dci, 

Irvine, CA, USA), completamente sinterizadas á 1500°C e limpas em banho ultrassônico por 

5 min com 99% de etanol.   

Antes da cimentação, a área da superfície axial e oclusal de cada dente preparado foi 

calculada. Para tal, uma réplica fina da superfície oclusal foi obtida por meio da moldagem, 

com silicone, da porção oclusal. Cada réplica foi digitalizada em um escâner, juntamente com 

um quadrado de área e perímetro conhecidos. A imagem digitalizada da superfície oclusal e a 

do quadrado padrão foram usadas para determinar o comprimento do perímetro e da área 

oclusal de cada espécime, usando um software especializado (ImageJ version 1.47, NIH, 

Bethesda, MD, USA). O comprimento axial de cada dente preparado foi medido com um 

paquímetro digital. O perímetro oclusal foi multiplicado pelo comprimento axial (2mm) para 

chegar à área de superfície axial de cada preparação. As áreas de superfície oclusal e axial 

foram adicionadas para obter a área total. 30 

As coroas (n=44) foram divididas em dois grupos: sem envelhecimento (NA, n = 11) e 

envelhecidas (A, n = 33). No grupo NA, apenas o tratamento de superfície químico (sem 

jateamento) foi realizado com o adesivo Scotchbond Universal (SBU, 3M ESPE; St Paul, 

MN, EUA; Tabela 1), aplicado com um microbrush na superfície, por 20 s, e o excesso 

removido por secagem com ar, por 5 s.  

Já no grupo A, as coroas foram divididas em três subgrupos (n=11) de acordo com o 

tratamento de superfície:  

• controle (A.C): sem jateamento; SBU aplicado conforme o NA;  

• alumina (A.AL): jateamento com partículas de Al2O3 (tamanho da partícula 

50m; Polidental Ind., Cotia, São Paulo, Brasil) a uma distância de 10 mm, por 

10 s e pressão de 2 bars; limpos em banho ultrassônico (água destilada, 5 min) 

e vigorosamente secos ao ar por 20 s; SBU aplicado conforme o NA;  

•  sílica (A.SIL): jateamento com partículas de alumina encobertas com sílica 

(tamanho da partícula 30m; Cojet, 3M ESPE Dental Products, Saint Paul, 

Minnesota) a uma distância de 10 mm, por 10 s e pressão de 2 bars; Ar-Spray, 
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livre de água e óleo, foi usado para remover o excesso de partículas depositado 

na superfície; SBU aplicado conforme o NA.  

Para a cimentação no substrato dentinário, após profilaxia com pasta de pedra-pomes 

e água, usando taça de borracha, o SBU foi aplicado, pela técnica autocondicionante, por 20 s, 

e o excesso foi removido por secagem com ar, por 5 s para volatilizar o solvente. O cimento 

resinoso dual (RelyX Ultimate, 3M ESPE; Tabela 1) foi misturado, seguindo as instruções do 

fabricante, e aplicado diretamente sobre a superfície interna da coroa de zircônia. As coroas 

foram assentadas em posição por pressão digital e, em seguida, foram submetidas a uma força 

axial de 5 N, por 5 minutos, em um dispositivo de carregamento. O excesso de cimento foi 

removido das margens com uma bolinha de algodão, e na sequência, um gel de glicerina foi 

aplicado ao redor das margens, realizando-se a ativação da luz (YS-B Orthodontics Led 

Curing Light; Guangdong, China) em cada face por 20 s, com uma irradiância média de 1102 

mW/cm2.  

Após 24 horas de armazenamento em água destilada á temperatura ambiente, as 

amostras foram submetidas ao envelhecimento artificial por carga mecânica (Chewing 

simulator CS-4; SD- Mechatronik, Germany) e termociclagem (CS-4.2, THE-1100, SD-

Mechatronik, Germany) combinada com ciclagem de pH, com exceção do grupo não 

envelhecido. A carga mecânica foi aplicada com um pistão metálico de 6 mm de diâmetro por 

240.000 ciclos a 60 mm/min com uma carga de 50 N.32-33 Para a ciclagem térmica e de pH, 

uma solução ácida (pH 3.6; 2 litros de água destilada, 18.22 gm de fosfato de sódio dibásico 

(Na2HPO4), 28,5 gm de ácido cítrico (C6H8O7)) foi colocada em um recipiente posicionado 

dentro da incubadora a 5 ºC. Outro recipiente, que também estava na incubadora, a 55 ºC, 

continha solução básica (pH 7.8; 2 litros de água destilada, 54,17 gm Na2HPO4, 1,8 gm 

C6H8O7). No total, 10,000 ciclos foram realizados, com tempo de imersão de 30 s em cada 

solução e 15 s de transferência. 34-35  

Para o teste de retenção, um cabo de aço foi acoplado a cada extremidade da barra 

oclusal e um carregamento de tração (0.5 mm/min) foi aplicado ao longo eixo do dente em 

uma máquina de ensaios universais (Instron 8501; Instron, Canton, Mass). A resistência de 

união adesiva em MPa foi calculada dividindo a força de deslocamento das coroas em N pela 

área total da superfície da preparação do dente em mm2.  

 

Resistência de união (Mpa): Força de deslocamento (N)Área total da superfície do preparo (mm2) 
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4.5 DISCUSSÃO  

             Modelos de envelhecimento in vitro, como ciclagem térmica, carga mecânica e 

ciclagem de pH, foram utilizados para simular o envelhecimento clínico in vivo de materiais 

restauradores dentários na tentativa de prever a resistência de união de coroas de zircônia a 

longo prazo. 37-38 No entanto, apesar desses desafios como fadiga mecânica, variações de 

temperatura, entre refeições e bebidas, e alterações de pH ocorrerem simultaneamente na boca 

do paciente, os estudos reproduzem o envelhecimento à interface de zircônia/cimento resinoso 

com apenas um desses desafios.30,38 No presente estudo, o objetivo era desafiar a interface 

restauradora entre a coroa de zircônia e a estrutura dentária, simulando um ano de 

envelhecimento in vivo. 32-35 Esse é um aspecto muito exclusivo deste estudo, e as condições 

replicadas aqui podem servir como ponto de partida para se aproximar ainda mais do cenário 

in vivo. A influência dos métodos de envelhecimento sobre a resistência de união adesiva das 

coroas foi claro nos resultados do grupo controle: uma diminuição significativa na resistência 

de união foi observada entre amostras não envelhecidas e envelhecidas, de 3.22 0,86 MPa 

para 0,800,34 MPa. Isso leva à rejeição da primeira hipótese nula. Esses achados indicam 

que a ligação química fornecida por um adesivo universal pode não ser suficiente para 

suportar os desafios presentes no ambiente bucal e garantir a estabilidade das coroas de 

zircônia com alta translucidez. A instabilidade hidrolítica da ligação química entre o MDP e a 

camada de óxido de zircônia é a razão mais provável para diminuição da resistência de união 

após o envelhecimento. 41,43-45 Além disso, a fadiga da interface adesiva, induzida pela 

combinação de carga mecânica e ciclagem térmica, pode ter resultado na propagação de 

microfissuras dentro dessa camada, acelerando a degradação da interface. A severa 

deterioração da colagem foi ainda evidenciada pelo modo de falha das amostras 

envelhecidas/controle, onde 100% das amostras mostraram ausência de cimento nas 

superfícies dos dentes e da superfície da coroa. 

A análise dos resultados mostrou que tratamentos mecânicos aumentaram 

significativamente a resistência de união das coroas de zircônia ao substrato dental (4.02 ( 

1,27) MPa; 3.99 ( 1,26) MPa). Entretanto, não houve diferença entre os grupos tratados com 

diferentes partículas (alumina ou sílica). Logo, a segunda hipótese nula deveria ser 

parcialmente rejeitada. Segundo Hallmann (2012),46 a ancoragem mecânica do 

adesivo/cimento na superfície da cerâmica melhora a durabilidade e estabilidade das ligações 

químicas, uma vez que as ligações físicas são menos sensíveis à degradação resultante da 

influência do meio ambiente. Esta observação suporta os dados do presente estudo, em que o 
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jateamento com partículas de alumina (4.02 ( 1,27) MPa) aumentou os valores de resistência 

de união das coroas e foi estatisticamente significativo em relação ao grupo controle 

envelhecido, sem jateamento (0.80 (0.34) MPa).  

O jateamento com partículas de alumina e a silicatização são métodos de referência 

de tratamento mecânico. 25,47-48 No entanto, a literatura é controversa com a relação à 

longevidade da adesão da zircônia revestida com sílica triboquímica. Embora a superfície 

enriquecida com sílica seja capaz de melhorar a adesão química com os sistemas adesivos 

e/ou cimento resinoso contendo silano,49-51 estudos 24,46,52 revelaram que o método de 

revestimento com sílica leva à formação de aglomerados de partículas de sílica fracamente 

aderidas à superfície da zircônia, as quais supostamente comprometem a durabilidade e 

estabilidade da resistência de união. No presente estudo, não houve efeito benéfico ou 

prejudicial da presença de sílica na superfície das coroas, indicando a importância do aumento 

da rugosidade para o embricamento mecânico em detrimento da união química sílica-silano. 

Desta maneira, estudos mostraram que o jateamento com partículas de alumina e a 

silicatização criam superfícies rugosas semelhantes, proporcionando um potencial de micro 

retenção. 27,53  

Ainda que o jateamento exerça um efeito positivo na adesão do cimento resinoso à 

superfície da cerâmica, alguns estudos têm relatado diminuição da resistência à flexão da 

zircônia translúcida após a abrasão com partículas Al2O3. 54-56 Isso é atribuído ao fato da 

zircônia translúcida não sofrer transformação de fase induzida por estresse, 

consequentemente, não tem capacidade de resistir ao crescimento de defeitos próximos à 

superfície, diminuindo sua resistência. 4,9,57-58 Para minimizar defeitos e a formação de 

microfissuras na superfície da zircônia é recomendado usar partículas de tamanho pequeno e 

reduzir a pressão de jateamento.19,46,59 Dessa forma, no presente estudo, partículas de tamanho 

menores (50 m 30 m) foram utilizadas, a uma pressão de 2,5 bar, como sugerido em outros 

estudos. 25, 46, 60  

Em relação à influência da composição da zircônia translúcida na resistência de 

união, em um teste de micro tração valores significativamente mais baixos de resistência de 

união foram observados para a zircônia translúcida (9,81 MPa  4,30), quando comparada 

com a convencional (16,71 MPa  5,18).25 No estudo de Shahim et al.15 a média de retenção 

encontrada para a zircônia convencional após o jateamento foi de 6.1 MPa, valor maior do 

que o encontrado no presente estudo (A.AL: 4.02 MPa; A.SIL: 3.99 MPa).  Não é possível 

afirmar que a diferença entre os valores seja consequente da composição ou estrutura 
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cristalina das coroas. Outras variáveis, como o cimento resinoso e a forma de preparo das 

amostras podem ter afetado os resultados.  

Todavia, os valores de média de resistência de união das coroas de zircônia 

translúcidas (4.02 MPa; 3.99 MPa) no presente estudo se mostraram similares aos das coroas 

de dissilicato de lítio (3,9 MPa) no estudo de Johnson et al. 2018.31 Essa comparação mostra 

que as cerâmicas de zircônia translúcida não condicionáveis tem um potencial de resistência 

de união  similar ao das cerâmicas condicionáveis, desde que tratamentos mecânicos e 

químicos sejam feitos previamente à cimentação das coroas de zircônia.    

Um achado importante do presente estudo é o de que os grupos A.Al e A.SIL não 

diferiram significativamente do NA.C. Esta constatação está de acordo com estudos 

anteriores, que mostraram que o tratamento com um agente de união contendo MDP melhora 

a resistência de união da zircônia. 25, 29, 41, 61 Monômeros contendo MDP são promissores 

agentes químicos para melhorar a resistência de união da zircônia ao cimento resinoso. 23, 62, 63 

O MDP é uma molécula bifuncional que contém um grupo éster de fosfato que se liga 

diretamente aos óxidos de zircônia e um grupo metacrilato que se liga à matriz de resina do 

cimento resinoso. 29,64 Portanto, o resultado do grupo NA.C pode ser explicado pela afinidade 

de ligação química entre MDP e zircônia, contudo, essas ligações mostraram ser susceptíveis 

à instabilidade após o envelhecimento, 25, 29, 41, 61 como demonstrado no presente estudo, com 

a diminuição dos valores de resistência de união após o envelhecimento (3.22 0.86  para 

0.80 0.34 MPa).  

Os modos de falha revelam informações sobre a adesão do cimento aos dois 

substratos (dentina, zircônia) e a resistência coesiva do cimento, da cerâmica e do dente. 31 O 

tipo de falha mais prevalente nos grupos estudados foi a falha adesiva com o cimento 

encontrado principalmente na coroa. Isso indica que a adesão do adesivo/cimento à cerâmica 

de zircônia foi efetiva nos grupos NA.C, A.AL e A.SIL e maior que a adesão à dentina. 

Porém, para o grupo A.C, não foi possível identificar a localização do cimento depois da 

remoção da coroa, indicando falha adesiva em ambas as interfaces. Consequentemente, a 

falha foi classificada de natureza adesiva do cimento.  

O preparo dos dentes com 2mm altura e com paredes axiais próximo ao paralelismo 

simulou coroas clínicas curtas que é uma das condições clínicas mais desfavoráveis em 

relação ao sucesso e longevidade das restaurações indiretas. Desse modo, a indicação de um 

protocolo efetivo de cimentação adesiva para coroas clínicas curtas é imprescindível para 

proporcionar maior retenção e estabilidade as mesmas. 
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              Entre as limitações do presente estudo, estavam as variações na forma e tamanho dos 

dentes, o que comprometeu um pouco a padronização das preparações da coroa. O 

armazenamento e o envelhecimento foram realizados para simular 1 ano de serviço oral 32-35, 

mas não conseguiram reproduzir com fidelidade as condições da boca. No entanto, os achados 

do presente estudo podem servir como evidência da importância de reproduzir os desafios in 

vivo para estimar o desempenho de materiais restauradores dentários. 

 

 

 

4.6 CONCLUSÕES:  

Dentro das limitações do estudo é possível concluir que: 

1. O tratamento químico com adesivo universal, sem tratamento mecânico, não foi suficiente 

para promover a retenção das coroas de zircônia à estrutura dental após envelhecimento.  

2. O tratamento mecânico (jateamento com partículas de alumina ou silicatização) associado 

ao tratamento com adesivo universal foi necessário para melhorar a retenção das coroas de 

zircônia após o envelhecimento 
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