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RESUMO 
 

 
 

Objetivou-se avaliar o efeito de métodos de envelhecimento na 
resistência adesiva () de três sistemas de cimentação resinosa de 
ativação dual (RXA- RelyX ARC, RXU- RelyX U100 e PF- Panavia 
F) entre a dentina e uma cerâmica à base de zircônia estabilizada por 
óxido de ítrio (In-Ceram YZ, Vita Zanhfabrik) com diferentes 
tratamentos de superfície. A superfície dentinária oclusal de 72 
molares humanos hígidos foi exposta e condicionada conforme as 
instruções dos fabricantes. Os blocos cerâmicos (72) foram cortados, 
planificados, sinterizados e divididos em dois grupos conforme o tipo 
de tratamento de superfície: PA- jateamento com óxido de alumínio (≤ 
45μm) ou SC- silicatização (Rocatec Soft, 3M ESPE). A cimentação 
dos blocos cerâmicos foi realizada de acordo com as instruções dos 
fabricantes, constituindo 6 grupos que foram armazenados em água 
destilada à 37°C por 24 h. Os conjuntos dente-cimento resinoso-
cerâmica foram cortados no sentido x e y, produzindo, 
aproximadamente, 9 corpos de prova (cp) em forma de barra (área 
adesiva de 0,9 ± 0,1 mm2) por conjunto. Os cp de cada grupo foram 
divididos aleatoriamente em 4 condições de envelhecimento: 
armazenagem em água destilada (A) a 37oC por 120 ou 180 dias (d); e 
termociclagem com 30.000x ou 60.000x (5ºC-55ºC); constituindo 24 
grupos (n>12). O teste de micro-tração foi realizado em uma máquina 
de ensaio universal (1 mm/min). A σ foi calculada e os dados foram 
analisados estatisticamente através da ANOVA e teste de Tukey 
(=0,05). Os grupos RXA-SC 180 d e PF-PA 120 d apresentaram os 
mais altos valores de  (32,9 e 29,6 MPa, respectivamente). Os grupos 
RXA-PA 30.000x (8,9 MPa) e RXU-SC 180 d (8,1 MPa) mostraram 
os valores mais baixos de . O envelhecimento por TC não prejudicou 
qualquer dos grupos experimentais, mas o envelhecimento por A 



 
 

 

reduziu significativamente os valores de  nos grupos RXU-SC e PF-
PA. 
 
Palavras-chave: Zircônia. Cimentos resinosos. Tratamento de 
superfície. Resistência adesiva. Métodos de envelhecimento. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The aim of this study was to evaluate the bond strength () of resin-
cement systems (RXA- RelyX ARC; RXU- RelyX U100; and PF- 
Panavia F) to dentin and yttria-stabilized zirconia-based ceramic (YZ- 
In-Ceram YZ) after different surface treatments and aging. The occlusal 
dentin of 72 sound human molars was exposed and conditioned 
according to the manufacturers’ instructions. Ceramic blocks (72) were 
cut, flattened, sintered, and divided into two groups according to the type 
of surface treatment: PA- airborne particle abrasion (≤ 45μm alumina 
particles), and SC- tribochemical silica coating (Rocatec Soft, 3M 
ESPE). The cementation procedure followed the instructions of each 
manufacturer, resulting in 6 groups of tooth-cement-ceramic blocks that 
were stored in 37°C distilled water for 24 h before cutting into non-
trimmed bar-shaped specimens (A- adhesive area= 0.9 ± 0.1 mm²). 
Approximately 9 specimens per block were obtained and they were 
randomly assigned to one of the 4 aging conditions: 120 or 180 days 
stored in 37oC distilled water; and thermocycling (5ºC-55ºC) with 30,000 
or 60,000 cycles. The experimental design resulted in 24 groups (n>12). 
The specimens were loaded in tension (F) until failure using a universal 
testing machine (crosshead speed: 1 mm/min). The σ (F/A) was 
calculated and data was statistically analyzed using ANOVA and Tukey 
tests (=0.05). Groups RXA-SC 180 d and PF-PA 120 d showed the 
highest σ values (32.9 and 29.6 MPa, respectively). Groups RXA-PA 
30,000x (8.9 MPa) and RXU-SC 180 d (8.1 MPa) presented the lowest σ 
values. Thermocycling did not reduce the σ values of any experimental 
group, but water storage decreased the σ values for RXU-SC and PF-PA 
groups.  
 
Keywords: Zirconia-based ceramic. Resin cement. Surface treatment. 
Bond strength. Aging methods. 
 



1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

Restaurações totalmente cerâmicas se tornaram uma 

alternativa atraente para a confecção de próteses fixas devido a 

estética, inércia e biocompatibilidade superiores em relação as 

próteses metalo-cerâmicas (Rosenblum, Schulman, 1997; Kelly et al., 

1996; Della Bona, 2009). 

Entretanto, as cerâmicas dentais são inerentemente 

friáveis e a tensão de tração causada por uma carga externa pode levar 

a propagação de trincas iniciadas por falhas ou outros defeitos, 

ocasionando a falha da restauração (Seghi et al., 1995; Borba et al., 

2011a). No intuito de melhorar as propriedades mecânicas desses 

materiais a indústria desenvolveu materiais cerâmicos que evoluíram a 

passos largos, na tentativa de melhorar essas características deficientes 

(Della Bona, 2009).  

No topo dessa evolução estão as cerâmicas à base de 

zircônia parcialmente estabilizadas por óxido de ítrio (Y-TZP), que 

foram introduzidas como opção para confecção de infra-estruturas de 

próteses totalmente cerâmicas devido a boa estabilidade química, alta 

resistência mecânica (Al-Amleh et al., 2010) e tenacidade a fratura 

(Swain, 1989; Borba et al., 2011a), além de apresentarem módulo de 

Young semelhante ao aço inox (Juvinall, Marshek, 1991). Estas 

propriedades indicam que cerâmicas à base de Y-TZP seriam capazes 
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de suportar as altas tensões oclusais quando em função (Guazzato et 

al., 2004).  

As cerâmicas à base de Y-TZP estão disponíveis no 

mercado para uso com a tecnologia de CAD-CAM (CAD- Computer 

Aided Design: projeto assistido por computador; CAM- Computer 

Aided Manufacturing: fabricação assistida por computador), o que 

acelera o processo de confecção e minimizam os defeitos originários 

do processamento das cerâmicas (Denry, Kelly, 2008; Della Bona, 

2009) além de apresentarem adequada adaptação interna e marginal 

(Borba et al. 2011b, Colpani et al., 2013). 

A zircônia é um material polimórfico que existe em 

três fases cristalinas: a fase monoclínica, estável até 1170oC, a fase 

tetragonal, que é estável acima de 1170°C até 2370oC, e a fase cúbica, 

existente em temperaturas acima de 2370°C, até o ponto de fusão do 

material à 2680oC (Subbarao, 1981; Goff et al., 1999), sendo que esses 

valores podem variar dependendo da composição química da zircônia 

(Della Bona, 2009).  

A transformação da fase tetragonal para a fase 

monoclínica, durante o resfriamento ou processo produtor de estresse, 

é acompanhada por um aumento de volume de aproximadamente 

4,5%. O controle desse aumento de volume, em temperatura e pressão 

ambiente, seria muito interessante no que diz respeito a tenacidade de 

fratura do material, pois controla a indução de tensões pelo aumento 

de volume (Ardlin, 2002; Della Bona et al., 2003; Kisi, Howard, 1998; 

Della Bona, 2009). Para isso, são adicionados óxidos como CaO, 

MgO, Y2O3 ou CeO2 na composição da cerâmica, estabilizando-a na 
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fase tetragonal em temperatura e pressão ambiente (Della Bona, 

2009).  

A aplicação de tensões na superfície cerâmica 

(desgaste, impacto, trincas, variações de temperatura, etc.) também 

leva à transformação de fase (tetragonal → monoclínica), o que resulta 

no aumento da tenacidade a fratura do material (Garvie, Nicholson, 

1972; Heuer et al., 1986), pelo aumento de volume, e a criação de uma 

camada de compressão ao redor do defeito, que tem a capacidade de 

impedir a propagação de trincas (Ardlin, 2002; Della Bona et al., 

2003; Kisi, Howard, 1998; Della Bona, 2009). 

O desempenho clínico das restaurações totalmente 

cerâmicas depende das propriedades mecânicas dos materiais 

utilizados, mas também está relacionado a adesão gerada aos 

substratos envolvidos (cerâmica e estrutura dental) (Hayashi et al., 

2000; Spohr et al., 2003). Embora as restaurações à base de zircônia 

sejam passíveis de cimentação convencional (cimento de fosfato de 

zinco, ionômero de vidro ou ionômero de vidro modificado por 

resina), a cimentação adesiva é preferível para garantir uma melhor 

conservação e adaptação marginal (Derand et al., 2005; Atsu et al., 

2006; Burke et al., 2002; Della Bona, 2009; Al-Amleh et al., 2010).  

Quanto a adesão à dentina coronária, os protocolos de 

cimentação adesiva oferecem diversas alternativas clínicas e, além 

disso, a forma de polimerização e a composição química dos cimentos 

utilizados também devem ser consideradas. Sistemas adesivos de 

condicionamento total apresentam um padrão satisfatório de 

hibridização dentinária, e melhores resultados de adesão quando 
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comparados a outros sistemas adesivos (Zhao et al., 2010; Kahvei, 

Belli, 2011). Porém, esta técnica é mais crítica, visto que o excesso de 

água ou o ressecamento dentinário podem afetar o mecanismo de 

adesão (De Munck et al., 2003; Hashimoto et al., 2004).  

Neste sentido, existe uma tendência de simplificação 

nas técnicas adesivas pela redução dos passos a serem executados 

clinicamente. É o que acontece com a utilização de adesivos auto-

condicionantes, como no caso do Panavia F (Kuraray). Uma opção 

mais simplificada ainda é o uso de cimentos resinosos auto-adesivos, 

que dispensam a aplicação de sistema adesivo previamente a aplicação 

do cimento. Uma das alternativas mais citadas para esta situação é o 

cimento RelyX U100 (3M ESPE), o qual apresenta baixos valores 

iniciais de pH, o que levaria a uma desmineralização dentinária no 

inicio da reação de cura. Durante o processo de polimerização, a 

interação entre hidroxiapatita dentinária e monômeros ácidos do 

cimento levaria a um aumento do pH, resultando no comportamento 

básico e hidrofóbico do cimento. Essa cadeia de eventos promove 

grande contato e adesão química entre cimento e estrutura dental 

(Radvic et al., 2008; Saskalauskaite et al., 2008; Bitter et al., 2009). 

Com relação à superfície das cerâmicas Y-TZP, seu 

alto conteúdo cristalino e escassa fase vítrea (abaixo de 1%) (Borba et 

al., 2011a) tornam o tratamento da superfície mais difícil, visto que o 

condicionamento com ácido fluorídrico e a silanização não garantem 

uma adesão satisfatória entre cimento resinoso e cerâmica (Kern, 

Thompson, 1995; Atsu et al., 2006; Kim et al., 2005; Della Bona, 



 
 

 

18

2009; Akyil et al., 2010; May et al., 2010; Monaco et al., 2011; Moon 

et al., 2011).  

A fim de possibilitar um ganho de adesão nas 

superfícies cerâmicas, tratamentos como o jateamento e a silicatização 

têm sido propostos. O jateamento da superfície cerâmica com óxido 

de alumínio promove aumento da rugosidade superficial (Akyil et al., 

2010; Subasi, Inan, 2011; Aboushelib et al., 2011; Monaco et al., 

2011), aumentando a área de superfície disponível (Subasi, Inan, 

2011) e gerando retenção mecânica com o agente cimentante, o que 

aumenta os valores de resistência de união (Kern, Thompson, 1995; 

Kumbuloglu et al., 2006; Della Bona, 2009; Akyil et al., 2010; Moon 

et al., 2011; Monaco et al., 2011). 

Já a silicatização (jateamento com partículas de óxido 

de alumínio revestidas por sílica e posterior aplicação de silano) 

associada ao agente cimentante resinoso tem se mostrado um 

tratamento efetivo (Della Bona, 2009; Akyil et al., 2010; Castro et al., 

2012; May et al., 2010; Miragaya 2011; Monaco et al., 2011). A 

utilização de partículas modificadas por sílica além de alterarem a 

rugosidade superficial (Akyil et al., 2010) geram uma camada reativa 

quimicamente ao agente silano e aos cimentos resinosos (Aboushelib, 

2011; Della Bona, 2009), proporcionando uma união mais estável 

entre o agente cimentante e a cerâmica (Castro et al., 2012).  

Alguns autores relataram perdas das propriedades 

mecânicas das cerâmicas Y-TZP após jateamento (Ban et al., 2007; 

Chevalier, 2006; Studart et al., 2007), porém esse tipo de tratamento 

de superfície mostrou aumento na resistência imediata do material 
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(Karakoca, Yilmaz, 2009), além de não demonstrar danos em suas 

propriedades de fadiga (Scherrer et al., 2011).  

Outro aspecto importante quando se deseja garantir 

uma resistência adesiva efetiva à zircônia é a seleção do cimento. 

Cimentos resinosos à base de bisfenol A-glicidil (Bis-GMA), 4-

metacriloxietil trimelitato anidro (4-META) ou monômeros ácidos 

fosfatados (MDP) têm sido propostos (Kern, Thompson, 1995; 

Chevalier, 2006; Yoshida et al., 2006; Palacios et al., 2006; Wolfart et 

al., 2007; Della Bona, 2009; May et al., 2010; Castro et al., 2012; 

Lorenzoni et al., 2012), podendo apresentar valores iniciais de 

resistência de união melhores que outros cimentos, principalmente 

quando não é realizado silicatização da superfície cerâmica (Oyague et 

al., 2009a; Castro et al., 2012).  

Cimentos auto-adesivos de passo único, foram 

igualmente propostos para cimentação de restaurações à base de 

zircônia (Kumbuloglu et al., 2006; Ernst et al., 2005; Castro et al., 

2012; Miragaya et al., 2011), visto que sua matriz resinosa consiste de 

um ácido metacrilato multifuncional que reage com o substrato e 

contribui para o mecanismo de adesão (de Munk et al., 2004). 

O ímpeto em divulgar resultados a curto prazo tem 

inundado a literatura com avaliações iniciais (24 h) ou com breves 

períodos de envelhecimento (conforme revisão de literatura). Porém, 

curtos períodos de envelhecimento in vitro podem mascarar um 

comportamento clínico a longo prazo.  

Em vista disso, trabalhos que valorizam o 

envelhecimento das amostras in vitro, e sem grupos imediatos (24 h), 
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estão sendo reportados na literatura (Amaral et al., 2013; Hooshmand 

et al., 2013). É de pleno conhecimento que resultados in vitro devem 

ser interpretados com cautela, mas mostram uma tendência clínica.  

Nesse sentido, simulações de envelhecimento in vitro, 

compatíveis ao uso clínico de 3 e 6 anos foi aplicado nesse estudo. 

Essas simulações se baseiam em detalhada revisão de literatura, 

reportando que 10.000 termociclos é um número compatível a 1 ano 

de uso clínico (Gale, Darvell, 1999). 

Enquanto não houver um consenso na literatura a 

respeito do tipo de cimento resinoso e do método de condicionamento 

das superfícies envolvidas sobre a longevidade da união, tanto na 

interface cerâmica-cimento resinoso quanto na interface cimento 

resinoso-dentina, permanecem as incertezas nos protocolos e 

indicações clínicas. Sendo assim, é importante investigar a 

durabilidade da união de cimentos resinosos às superfícies cerâmicas e 

à dentina após diferentes estratégias de cimentação e períodos de 

envelhecimento a longo prazo. 

 
 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

2.1 Adesão à dentina 

 

 

O condicionamento do esmalte dentário com ácido 

fosfórico foi relatado primeiramente por Buonocore em 1955, que 

verificou a alteração da morfologia superficial do esmalte com a 

criação de microporosidades que melhoraram a união entre a resina e 

o esmalte dental. Nesse sentido, a adesão aos tecidos dentários evoluiu 

a passos largos, principalmente com a incorporação de partículas de 

carga às resinas (Bowen, 1963) e com a adição de novas técnicas e 

materiais para o condicionamento do órgão dental (Fusayama et al., 

1979; Nakabayashi et al.,1982).  

Em 1992, Pashley et al. evidenciaram a necessidade de 

se aprimorar os agentes condicionadores e primers. As possíveis 

desvantagens causadas pelo condicionamento ácido, como o aumento 

da permeabilidade dentinária, da umidade superficial, do potencial de 

irritação pulpar, da desnaturação do colágeno e de uma discrepância 

entre profundidade de desmineralização e capacidade de penetração 

do agente adesivo foram relatados no trabalho. Os autores concluíram 

que foi vantajosa a simplificação da técnica com a combinação de 
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agentes condicionadores e primers, reduzindo a concentração ácida, o 

tempo de aplicação, bem como minimizando a microinfiltração. 

Watanabe e Nakabayashi, em 1993, desenvolveram um 

primer auto-condicionante para adesão em esmalte e dentina 

simultaneamente, o qual reduziu o tempo de trabalho, eliminando o 

passo de lavagem do ácido, além de evitar o risco de colapso das 

fibras de colágeno dentinário. Em 1994, os mesmos autores 

descreveram métodos utilizados para mensurar a união de compósitos 

sobre a dentina. Os métodos mais utilizados foram o teste de tração, o 

de cisalhamento e o de “push-out”. Os autores relataram que o teste de 

tração deve ser o de eleição, apesar de ser crítica a sua execução, visto 

que a interface a ser testada deve estar perpendicular a força de tração. 

Já nos testes de cisalhamento, a fratura parece sempre começar em 

uma área próxima ao ponto de aplicação da carga, no material 

formador da base da amostra, não avaliando a interface adesiva, mas a 

resistência coesiva do material (Della Bona, van Noort, 1995). 

A efetividade clínica de sistemas adesivos foi avaliada, 

in vivo, por Van Meerbeek et al. (1994). Foram avaliados dez sistemas 

em restaurações classe V, sendo eles de um (adesivos auto-

condicionantes) e dois ou mais passos clínicos (convencionais). 

Concluíram que os sistemas que promoveram a remoção da lama 

dentinária (smear layer) e a desmineralização da dentina 

(convencionais) mostraram uma evolução clínica melhor do que 

aqueles que modificaram a camada desordenada de colágeno sem 

remoção da lama dentinária. A retenção após um ano foi registrada 

como perfeita para Clearfil Liner Bond e Scotchbond Multi-Purpose. 
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A relação entre a área de superfície e a resistência de 

união foi estudada por Sano et al. (1994), que compararam in vitro 

essa relação entre dentina e dois materiais restauradores, por meio do 

teste de tração. Foram utilizados dentes humanos extraídos, onde o 

tecido dentinário foi exposto e polido com lixa de carbeto de silício de 

granulação 600 e tratado com um dos 3 tipos de materiais utilizados 

no teste (Scotchbond Multi Purpose, Clearfil Liner Bond 2 e 

Vitremer). Após construído um bloco de material restaurador (resina 

ou ionômero de vidro), fatias de 0,5 mm a 3 mm de espessura foram 

obtidas através de cortes realizados ao longo eixo do dente e, com o 

uso de uma ponta diamantada superfina, foi realizado um desgaste 

(“estrangulamento”) na região da união, com aproximadamente 0,5 

mm x 0,5 mm a 3 mm x 3 mm de área seccional, deixando os corpos-

de-prova (cp) com a forma de ampulheta. Cada cp foi posicionado e 

unido com cola à base de cianoacrilato a um dispositivo de teste 

(Bencor Multi-T) acoplado a máquina de ensaios universal. O teste foi 

realizado com uma velocidade de 1 mm/min. Os resultados 

demonstraram que houve relação inversa entre a resistência de união e 

área de adesão, além de permitir várias medições em um mesmo 

dente. Os autores concluíram que o teste de tração com menor área de 

adesão produziu resultados mais confiáveis, sendo denominado de 

teste de microtração.  

Della Bona e Van Noort, em 1995, verificaram o efeito 

da distribuição de esforços durante a realização dos testes de 

resistência ao cisalhamento sobre uma cerâmica, utilizando a análise 

de estresse por elemento finito, bem como a análise do tipo de falha 
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ocorrida com os diferentes tipos de testes. Para isso, foram 

confeccionadas amostras de cerâmica e resina composta. No grupo A, 

foram construídos cilindros de resina composta sobre à base de 

cerâmica; no grupo B, a base era de resina composta e o cilindro de 

cerâmica; e no grupo C, tanto a base quanto o cilindro foram 

construídos com resina composta. Para o ensaio de cisalhamento, o 

carregamento nos cilindros foi realizado com um cinzel posicionado o 

mais próximo possível da interface adesiva. Paralelamente, neste 

estudo, os autores também verificaram a resistência de união à tração 

para os mesmos materiais. Os resultados demonstraram que os valores 

de resistência ao cisalhamento para as amostras do grupo A foi 

inferior estatisticamente aos valores dos grupos B e C. Quanto ao tipo 

de falha ocorrida, metade das amostras do grupo A tiveram falha 

coesiva na base de cerâmica e a outra metade falha adesiva. No grupo 

B, 80% das falhas foram coesivas na base de resina composta e os 

20% restantes foram falhas adesivas. No grupo C, 100% das amostras 

tiveram falha coesiva na base de resina composta. Já no teste de 

tração, as falhas sempre ocorreram na interface adesiva e isso levou os 

autores a concluir que o teste de tração seria o mais indicado, já que o 

teste de cisalhamento pareceu ser inadequado para mensurar a 

resistência de união da interface cerâmica/resina composta. Pequenas 

variações neste tipo de teste como geometria da amostra, ponto de 

carregamento e tipo de carregamento, fornecem valores de resistência 

de união diferentes, fato este atribuído a não uniformidade dos 

esforços induzidos na interface durante o carregamento. Sendo assim, 

o teste de tração teria um arranjo menos complexo e mais apropriado 
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para se avaliar a resistência de união da interface cerâmica/resina 

composta. 

Em 1998, van Meerbeek et al. realizaram uma revisão 

de literatura sobre o desempenho clínico dos adesivos dentinários. Os 

sistemas adesivos foram classificados em relação à smear layer. O 

primeiro grupo remove completamente a smear layer e são 

apresentados em um ou dois frascos, dependendo, respectivamente, da 

aplicação combinada ou separada do primer e do agente adesivo. O 

segundo grupo modifica a smear layer ao invés de removê-la, 

denominados de sistemas auto-condicionantes. Este contém um 

monômero acídico Phenyl-P e HEMA para, simultaneamente, 

condicionar e tratar tanto o esmalte quanto a dentina. De acordo com 

os autores, além da simplicidade, o segundo grupo promove a 

desmineralização superficial da dentina, a penetração simultânea de 

monômeros.  

Em 2002, Lopes et al. realizaram uma revisão de 

literatura sobre adesão dentária. Os autores afirmaram que duas 

técnicas adesivas distintas são as mais proeminentes: condicionamento 

total e os sistemas auto-condicionantes. Enquanto os adesivos com 

condicionamento total já demonstraram sua eficácia tanto in vitro 

como em situações clínicas, os sistemas auto-condicionantes ainda 

necessitam provar sua eficácia, os quais estão evoluindo rapidamente, 

porém seus resultados ainda não são suficientemente previsíveis. 

Alguns sistemas, como o Prompt L-Pop (3M ESPE), que é um adesivo 

auto-condicionante, e o Clearfil SE Bond (Kuraray), que é um sistema 

com um primer auto-condicionante, já alcançaram resultados positivos 
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na união às estruturas dentárias. No entanto, mais estudos são 

necessários para confirmar a eficiência desses sistemas. 

Em 2004, Behr et al. compararam in vitro a adaptação 

marginal de um cimento resinoso auto-adesivo de apenas um passo 

clínico (RelyX Unicem), com cimentos já estabelecidos e seus 

correspondentes sistemas adesivos. Coroas totalmente cerâmicas 

foram cimentadas a molares humanos com o cimento auto-adesivo 

(sem e com a etapa de tratamento da superfície dentinária), um 

cimento resinoso que remove a camada de smear layer (convencional) 

e um cimento resinoso com sistema adesivo que dissolve a smear 

layer (sistema adesivo auto-condicionante). Os resultados indicaram 

que o cimento auto-adesivo sem pré-tratamento proporcionou 

adaptação marginal em dentina similar aos demais agentes de 

cimentação. 

Piwowarczyk et al., em 2004, determinaram a 

resistência adesiva ao cisalhamento, in vitro, de agentes cimentantes a 

algumas ligas metálicas e cerâmicas odontológicas: alumina 

densamente sinterizada; cerâmica reforçada com leucita; e cerâmica à 

base de dissilicato de lítio. As superfícies da liga e da cerâmica de 

alumina foram jateadas com partículas de óxido de alumínio (100 µm) 

com pressão de 2,8 bar, a uma distância de 10 mm, durante 10 s. As 

superfícies das demais cerâmicas sofreram condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico e aplicação de silano. Concluíram que, após 14 

dias de armazenamento em água e termociclagem, apenas o cimento 

auto-adesivo RelyX Unicem e dois cimentos resinosos (Panavia F e 

Compolute) apresentaram forte adesão aos específicos materiais, e os 
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demais cimentos (fosfato de zinco, ionômeros de vidro e ionômeros de 

vidro modificados resina) apresentaram os menores valores de 

resistência de união. 

Van Meerbeek et al. (2005) preocupados com a técnica 

dos adesivos auto-condicionantes de um passo clínico, discutiram os 

principais pontos negativos inerentes a estes sistemas. Assim, 

consideraram que, além da formação da camada híbrida, os adesivos 

auto-condicionantes poderiam oferecer a vantagem adicional de 

formar uma interação química entre os monômeros funcionais e a 

hidroxiapatita residual. Contudo, os adesivos auto-condicionantes de 

um passo técnico são comumente associados a uma baixa resistência 

de adesão, a qual poderia ser atribuída, em parte, à dissolução de 

monômeros hidrofílicos e hidrofóbicos em uma relativamente alta 

concentração de solventes. Dentro desta mistura instável, a presença 

da água também é essencial como um meio de ionização para 

desencadear a atividade auto-condicionante do adesivo. Por serem 

altamente hidrofílicos, os adesivos auto-condicionantes de um único 

passo têm sido reportados como uma membrana semipermeável, 

permitindo a passagem de fluidos e comprometendo seriamente a 

durabilidade de união. Entretanto, empregando-se uma técnica 

apropriada de secagem ou de evaporação do solvente a efetividade de 

união seria aumentada, por remover substancialmente a quantidade de 

água destes adesivos. 

Schulze et al. (2005) estudaram o sistema adesivo com 

primer auto-condicionante (Clearfil SE Bond, Kuraray) em 

comparação ao adesivo mono-componente com condicionamento 
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ácido prévio (Single Bond, 3M ESPE), no que se refere à umidade da 

superfície dentária. Os resultados demonstraram que o Clearfil SE 

Bond não demonstrou alterações entre os grupos, enquanto que o 

Single Bond apresentou diferenças significantes entre os grupos, 

especialmente após a secagem da superfície, confirmando a 

sensibilidade da técnica operatória. 

Abo-Hamar et al. (2005) avaliaram, in vitro, a 

resistência ao cisalhamento de um cimento auto-adesivo em esmalte e 

dentina, comparando-o a quatro agentes cimentantes (três resinosos e 

um de ionômero de vidro). As amostras foram submetidas à 

termociclagem, sendo que a resistência adesiva do cimento auto-

adesivo após a termociclaglem, em esmalte, diminui 

significativamente, mas ainda permaneceu estatisticamente superior ao 

grupo do cimento de ionômero de vidro. Em dentina, a resistência 

adesiva do cimento auto-adesivo foi estatisticamente semelhante aos 

outros cimentos resinosos, porém significativamente superior ao 

cimento de ionômero de vidro. Os autores afirmaram que o tipo de 

substrato afeta a resistência adesiva dos cimentos testados, sendo que 

o cimento auto-adesivo não é o ideal para cimentação de inlays e 

coroas parciais, onde uma considerável área de esmalte está presente. 

Porém, concluíram que o cimento auto-adesivo, que tem o processo de 

cimentação simplificado, pode ser considerado uma alternativa aos 

sistemas utilizados para cerâmicas e restaurações de bases metálicas, 

nos casos em que pouco ou nenhum esmalte é encontrado.  

De Munck et al. (2005) realizaram uma revisão crítica 

da literatura com relação à durabilidade de união entre os tecidos 
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dentários e os adesivos resinosos, enfocando métodos e resultados. Os 

autores relatam os tipos de envelhecimento como estocagem, 

termociclagem, cargas oclusais e estudos de degradação in vivo. O 

envelhecimento mais comumente utilizado é a estocagem dos corpos-

de-prova em ambiente úmido a 37ºC, por um período específico. A 

maioria dos estudos demonstra diminuição dos valores de resistência 

após a armazenagem, que é causada, possivelmente, pela degradação 

por hidrólise da interface entre os componentes (principalmente da 

resina e/ou colágeno). Como a maioria dos processos de degradação é 

dependente da taxa de difusão, os corpos de prova usados nos testes 

de microtração podem ser considerados uma forma de envelhecimento 

acelerado (Della Bona, 2009). Além disso, a água pode infiltrar e 

diminuir as propriedades mecânicas da matriz polimérica, dilatando e 

reduzindo as forças entre as cadeias poliméricas (processo chamado de 

plastificação), e, ainda, alguns componentes da interface como 

monômeros residuais e produtos resultantes dos processos de 

envelhecimento podem enfraquecer a adesão entre os materiais. Nesse 

sentido, a água tem sido o meio líquido mais utilizada nos estudos, 

embora a saliva artificial também pode ser utilizada e tem mostrado 

efeito similar a água. Os autores relataram que o envelhecimento por 

termociclagem é outro meio bastante utilizado, sendo que 500 ciclos 

(5ºC - 55ºC) é o mínimo que a norma ISO TR 11450 (1994) 

recomenda. O efeito da termociclagem pode ocorrer de duas maneiras: 

(1) a água quente pode acelerar a hidrólise dos componentes da 

interface e subseqüente absorção de água e remoção dos produtos da 

degradação ou oligômeros mal polimerizados; ou (2) devido a um 
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coeficiente de expansão térmico linear mais alto do material 

restaurador em relação aos tecidos dentais. Os repetitivos estresses de 

contração/expansão que são gerados na interface podem levar a 

formação de trincas que propagam nas interfaces adesivas, e, quando 

uma falha ou lacuna (gap) é criada a sua evolução de tamanho pode 

levar a penetração de fluídos orais, processo conhecido como 

“percolação”. Os autores concluíram que a termociclagem é 

fortemente dependente do tamanho da interface adesiva, sendo que 

para palitos de microtração a termociclagem diminuiu 

significantemente a resistência adesiva, suportando a hipótese que a 

termociclagem acelera a degradação química da interface. Gale e 

Darvell (1999) sugeriram, após uma detalhada revisão de literatura, 

que 10.000 termociclos pode ser considerado como o uso clínico 

durante um ano. 

Em 2008, Holderegger et al. avaliaram, in vitro, a 

resistência adesiva (teste de cisalhamento) de um cimento auto-

adesivo (RelyX Unicem), em dentina humana, comparado a três 

cimentos resinosos (RelyX ARC, Multilink e Panavia 21). Testaram a 

influência da termociclagem e do operador na capacidade e qualidade 

da adesão. Os autores constataram que o cimento auto-adesivo exibiu 

os menores valores de resistência adesiva, porém foi o que menos 

alterou com relação a variação de operador e à termociclagem.  

Artigos relacionando o conjunto dentina/cimento 

resinoso/zircônia são escassos na literatura até o momento (Lee et al., 

2011; Qeblawi et al., 2010; Castro et al., 2012). Principalmente 

quando se procura um teste mais adequado para testar estas interfaces, 
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como o teste de microtração (Della Bona, van Noort, 1995). Lee et al., 

em 2011, avaliaram a superfície de cimentação de uma cerâmica Y-

TZP (ZS Blank, Kavo, Alemanha) jateada com óxido de alumínio (50 

μm) a uma distância de 10 mm e pressão de 55 psi por 15 s. Os blocos 

cerâmicos foram cimentados à dentina humana utilizando-se 2 

cimentos resinosos (RelyX Unicem ou Panavia F 2.0) com duas 

espessuras de cimento (40 μm e 160 μm), sendo que estes conjuntos 

foram cortados, após 24 h, em corpos-de-prova retangulares para o 

teste de resistência à microtração. Metade das amostras de cada grupo 

experimental foi testada imediatamente e o restante passou pelo 

envelhecimento de 18.000 ciclos de termo-ciclagem (5 – 55oC). Os 

autores concluíram que a espessura do cimento não gerou diferença 

estatística significante, independente do cimento estudado. O cimento 

resinoso contendo MDP (Panavia F 2.0) apresentou valores de 

resistência à microtração significativamente superiores (p<0,05) aos 

respectivos grupos do cimento autoadesivo (RelyX Unicem). 

Qualitativamente este cimento (Panavia F 2.0) apresentou maior 

número de falhas mistas, tipo de falha que comprova esta 

superioridade adesiva; já o cimento autoadesivo (RelyX Unicem) 

apresentou um número maior de falhas adesivas, que aumentou após a 

termociclagem. A termociclagem influenciou negativamente os 

grupos testados, para ambos os cimentos. 

Atualmente tem-se investigado o tratamento com 

substâncias e soluções previamente à cimentação, no intuito de 

melhorar a performance clínica dos materiais restauradores. Nesse 

sentido, Egilmez et al. (2012) avaliaram o efeito da utilização de anti-
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bacterianos e soluções quelantes para tratamento dentinário 

previamente a cimentação com cimentos auto-condicionantes (Clearfil 

SA e RelyX Unicem). Os autores verificaram que após o tratamento 

de superfície com esses condicionantes ocorre uma diminuição dos 

valores de adesão (teste de micro-push-out), porém sem diferença 

estatística, exceto para o grupo controle (sem tratamento prévio) do 

cimento RelyX Unicem com o uso prévio de uma solução de 

hidroxietilideno e bifosfonato, contra-indicando a utilização da 

solução com este cimento. 

Sailer et al. (2012) estudaram a influência do uso de 

dessensibilizantes (Gluma) e selantes dentinários (técnica dual-bond), 

contaminados ou não com cimento temporário sem eugenol na 

resistência adesiva ao cisalhamento de três cimentos resinosos (RelyX 

Unicem, Variolink II e Panavia 21) à dentina humana, após 1.500 

ciclos térmicos (5-55o C). Como grupo controle foi utilizado apenas 

dentina exposta, sem tratamentos adicionais. Quando os cimentos 

foram cimentados diretamente na dentina, segundo as recomendações 

de cada fabricante, o cimento Panavia 21 apresentou os maiores 

valores, sendo seguido pelo cimento RelyX Unicem e Variolink II. O 

uso de dessensibilizante ou selante adesivo, independentemente da 

contaminação ou não com cimento temporário, aumentou 

significativamente a resistência adesiva do cimento RelyX Unicem. 

Quando a superfície dentinária foi tratada previamente e contaminada 

os valores de resistência foram afetados para os cimentos Variolink II 

e Panavia 21.  A análise de falhas mostrou um grande número de 

falhas coesivas do cimento RelyX Unicem, sendo que foi o único 
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cimento com 100% de falhas coesivas em dentina sem tratamento 

prévio. Já os cimentos Variolink II e Panavia 21 apresentaram quase 

que a totalidade de falhas adesivas (cimento/dentina), 

independentemente do uso de dessensibilizante/selante e 

contaminação ou não com cimento temporário.  

Fuentes et al. (2013) avaliaram a influência do tipo do 

cimento e do tratamento de superfície de uma overlay de resina 

composta (Filtek Z250) cimentado à dentina, através do teste de 

microtração. Foram comparados cimentos autoadesivos (RelyX 

Unicem, Maxcem Elite e G-Cem) e um cimento resinoso 

convencional (RelyX ARC). Os autores concluíram que os diferentes 

tratamentos da superfície da restauração de resina composta não 

aumentaram os valores de resistência do complexo 

dentina/cimento/overlay. O cimento convencional exibiu valores de 

resistência adesiva significativamente superiores aos cimentos 

autoadesivos, também exibindo um percentual maior de falhas 

coesivas. Já os cimentos autoadesivos apresentaram um número maior 

de falhas adesivas entre cimento e dentina, sendo essa provavelmente 

a interface mais crítica da região de adesão. 

Di Hipólito et al. (2012) investigaram a resistência à 

microtração de cimentos autoadesivos (RelyX U100 e Multilink 

Sprint) cimentados à dentina e discos de resina composta (Filtek Z 

250), com diferentes tratamentos prévios dentinários (sem tratamento, 

com 0,2% ou 2% de solução de digluconato de clorexedina por um 

minuto). Os valores de microtração foram significantemente maiores 

para os grupos controle (sem aplicação das soluções) comparados aos 
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grupos condicionados, para ambos os cimentos. O cimento RelyX 

U100 apresentou médias de resistência adesiva maiores do que o outro 

cimento, com exceção para o grupo que utilizou solução de 

clorexedina à 2% que não apresentou diferença estatística significante. 

A análise fractográfica mostrou um maior número de falhas coesivas 

do cimento nos grupos controle; os grupos com uso de solução 

apresentaram um maior número de falhas adesivas. Os autores 

concluíram que o uso desse tipo de solução em dentina com os 

cimentos autoadesivos estudados apresentou efeitos adversos na 

durabilidade de união do conjunto. 

Inukai et al. (2012) estudaram a microinfiltração e a 

resistência à microtração de dois cimentos autoadesivos (RelyX U100 

e SA Cement) e um cimento com adesivo autocondicionante (Panavia 

F 2.0) unidos à uma restauração indireta de resina composta em uma 

cavidade Classe II MOD em molares. Metade dos dentes teve o 

esmalte das margens proximais condicionada com ácido fosfórico a 

37% e a outra metade foi realizada a cimentação conforme as 

recomendações do fabricante (sem condicionamento ácido). Metade 

dos conjuntos de cada grupo recebeu 250.000 ciclos com carga de 80 

N e frequência de 2,5 Hz, o restante permaneceu em água à 37oC no 

período equivalente à ciclagem mecânica. Após, os conjuntos foram 

submersos em uma solução de Rhodamina B por 24 h e cortados de tal 

forma que fosse possível fazer uma avaliação da microinfiltração 

sofrida e após o teste de microtração. O condicionamento adicional 

com ácido fosfórico não apresentou efeito na microinfiltração. No 

teste de resistência adesiva, os três cimentos apresentaram médias de 
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resistência à microtração semelhantes após a ciclagem mecânica, 

sendo que todos os cimentos diminuíram significantemente do seu 

respectivo grupo não ciclado.  Os autores não consideraram, para a 

análise de resistência adesiva, o condicionamento prévio com ácido 

fosfórico, e os grupos com e sem condicionamento foram unificados 

dentro de um único grupo (correspondente ao cimento resinoso). Esses 

valores não revelados seriam interessantes, visto que o potencial 

adesivo dos cimentos autoadesivos em esmalte não é tão bom quanto 

em dentina quando comparados à cimentos resinosos convencionais. 

Uma análise fractográfica apropriada teria apresentado resultados 

qualitativos significantes, pois a maioria das falhas foi classificada, 

simplesmente, como falha na interface cimento-dentina. 

Stape et al., em 2012, avaliaram o efeito da aplicação 

de solução de digluconato de clorexedine a 2% ou EDTA gel a 24% 

(ethylenediamine tetra-acetic acid) na dentina humana prévia a 

cimentação de uma restauração indireta de resina composta com 

cimento resinoso convencional e outro autoadesivo (RelyX ARC e 

RelyX U100, respectivamente) na resistência adesiva por microtração. 

Para os grupos que receberam o cimento resinoso convencional, após 

o tratamento com ácido fosfórico, foi aplicado a solução de 

clorexedine na dentina por 60 s; para o cimento autoadesivo, foi 

aplicado pelo mesmo tempo, porém sem condicionamento ácido. O 

EDTA gel foi aplicado por 30 s na dentina para o grupo do cimento 

RelyX U100 e por 60 s para o grupo que recebeu o cimento RelyX 

ARC, visto que nesse grupo o EDTA substituiu o condicionamento 

com ácido fosfórico. O cimento RelyX ARC se mostrou superior 
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(p<0,05) ao cimento RelyX U100 quando não foi utilizado uma das 

soluções testadas (no grupo controle foi utilizado apenas água 

destilada) e quando foi utilizado solução de clorexedina a 2%. Quando 

utilizado EDTA gel os valores de resistência adesiva a microtração 

foram estatisticamente semelhantes. O cimento RelyX ARC 

apresentou uma queda significante dos valores de resistência quando 

aplicado EDTA previamente a cimentação, o que não ocorreu com a 

aplicação da solução de clorexedine. Já o cimento RelyX Unicem 

apresentou um ganho significativo (p<0,05) quando aplicado EDTA 

previamente em comparação com os grupos controle e com uso de 

solução de clorexedine, os quais foram semelhantes entre si. 
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2.2 Adesão à zircônia 

 

 

A adesão entre cerâmicas com alto conteúdo vítreo e 

cimentos resinosos utilizando-se ácido fluorídrico e agente de união 

silano parece estar bem estabelecida, porém conforme a quantidade de 

fase cristalina aumenta e a fase vítrea da cerâmica diminui, mais 

resistente é a cerâmica e mais desafiador é o mecanismo de adesão 

(Della Bona, 2009). 

Próteses com infra-estrutura cerâmica à base de Y-TZP 

estão sendo utilizadas devido as suas excelentes propriedades 

mecânicas (Della Bona, 2009; Deville et al., 2006; Guazzato et al., 

2004; Kosmac et al., 1999; Lawn et al., 2002). Porém, como já é 

sabido, com o aumento das propriedades mecânicas há um aumento 

considerável da fase cristalina, impedindo o condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico, necessitando, assim, tratamentos diferenciados 

dessa superfície para garantir uma união clinicamente satisfatória.  

Assim, várias técnicas de tratamento de superfície e 

diferentes materiais tem sido propostos para o aumento da 

durabilidade de união entre cerâmicas à base de Y-TZP e sistemas de 

cimentação resinoso, implicando na necessidade de avaliação dessa 

relação (Della Bona, 2009). Alguns estudos se dedicaram a investigar 

esses aspectos e são apresentados a seguir. 

Em 1999, Kosmac et al. avaliaram o efeito do 

polimento e do jateamento na microestrutura, na resistência à flexão 

biaxial e na confiabilidade (módulo de Weibull) de 2 cerâmicas de Y-
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TZP. Os autores concluíram que o jateamento aumentou a resistência 

à flexão da zircônia, já o polimento promoveu diminuição da 

resistência e redução da confiabilidade. 

Em 2000, Tinschert et al., usando teste de flexão em 

quatro pontos, avaliaram a resistência flexural e a confiabilidade de 

algumas cerâmicas odontológicas, considerando a fresagem mecânica 

(CAD-CAM) e o processamento tradicional em laboratório. Foi 

verificado que as cerâmicas fresadas por CAD-CAM (Cerec Mark II e 

Zirconia-TZP, Vita Zanhfabrik, Alemanha) atingiram valores de m 

maiores que 18 (análise de Weibull), sendo consideradas mais 

confiáveis. 

Zhang et al., em 2004, verificaram o efeito do 

jateamento em uma cerâmica Y-TZP e em uma cerâmica densamente 

sinterizada de alumina. As superfícies foram polidas ou jateadas 

(partículas de óxido de alumínio de 50 µm, por 5 s a uma distância de 

10 mm, com uma pressão de 40 psi) e submetidas aos testes de fadiga 

cíclica e dinâmica. As cerâmicas polidas apresentaram, 

predominantemente, desenvolvimento subcrítico de trincas. Já as 

jateadas apresentaram uma diminuição da resistência em ambos os 

testes (dinâmico e cíclico), proveniente dos defeitos iniciais causados 

pelo jateamento. Porém, os resultados ainda são os mais altos em 

comparação às outras cerâmicas de infra-estrutura, sugerindo um 

desempenho superior mesmo após esses tratamentos.  

Em 2005, Sundh et al. avaliaram o efeito do tratamento 

térmico e a aplicação de uma cerâmica de cobertura na resistência à 

fratura de uma cerâmica Y-TZP após o teste de fadiga. Os autores 
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concluíram que apesar do tratamento térmico e da aplicação de uma 

cerâmica de cobertura terem diminuído os valores de resistência, os 

resultados ainda indicam que esse material apresenta propriedades 

potenciais para restaurações totalmente cerâmicas. 

Em 2005, Guazzato et al. avaliaram a influência do 

jateamento, desgaste com ponta diamantada e polimento antes e após 

tratamento térmico, na resistência à flexão de uma cerâmica de Y-

TZP. Os corpos-de-prova foram divididos em quatro grupos, de 

acordo com o tratamento de superfície (jateamento, polimento, 

desgaste paralelo ao eixo de tração, desgaste perpendicular ao eixo de 

tração). Vinte corpos-de-prova de cada grupo foram submetidos a 

tratamento térmico, simulando as temperaturas de cocção da cerâmica 

de cobertura e glaze (dois ciclos: 930ºC e 910ºC por 1 min). Após o 

tratamento, foi realizado o teste de resistência à flexão de três pontos e 

a análise de difração de raios X foi utilizada para estimar a quantidade 

relativa de fase monoclínica. A confiabilidade da força foi avaliada 

através da distribuição de Weibull. Os seguintes valores de força e 

conteúdo relativo de fase monoclínica de zircônia foram obtidos, 

respectivamente, para cada grupo: jateamento (1540 MPa; 9,5%); 

desgaste paralelo (1330 MPa; 8,3%); desgaste perpendicular (1525 

MPa; 8,3%), desgaste paralelo e tratamento térmico (1225 MPa; 

conteúdo monoclínico não detectado); desgaste perpendicular e 

tratamento térmico (1185 MPa; conteúdo monoclínico não detectado); 

polida e com tratamento térmico (1165 MPa; conteúdo monoclínico 

não detectado); polido (1095 MPa; 0,8%); jateamento e com 

tratamento térmico (955 MPa; 0,3%). Os autores concluíram que o 
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jateamento e o desgaste podem ser recomendados para aumentar a 

resistência da cerâmica Y-TZP, desde que não sejam seguidas por 

tratamento térmico. Fino polimento pode remover a camada de 

compressão e, portanto, diminuir a resistência à flexão.  

Curtis et al. (2006a), avaliaram a influência do 

jateamento (partículas de alumina de 25, 50 e 110 µm) e do desgaste 

com ponta diamantadas (fina: cristais de 20-40 µm; grossa: cristais de 

125-150 µm) na resistência à flexão biaxial (análise de Weibull), 

rugosidade, dureza e na composição de fase. Nos grupos controle, 

tanto a seco quanto armazenado em água por 24 h, os discos 

cerâmicos não sofreram tratamento após a sinterização.  Não houve 

diferença estatisticamente significante (p>0,05) na resistência à flexão 

dos grupos jateados com relação aos grupos controle seco e 

armazenado em água por 24 h. Entretanto, um aumento significante da 

confiabilidade (m), através do módulo de Weibull, foi identificado 

para os grupos jateados e armazenados a seco e em água destilada com 

relação ao grupo controle. O desgaste com ponta diamantada de 

granulação grossa diminuiu significantemente os valores na 

resistência biaxial comparado com o grupo controle e aumentaram a 

rugosidade da superfície. Já com as pontas diamantadas de granulação 

mais fina não houve diferença estatística. A combinação da redução da 

rugosidade e a formação de uma área de tensão compressiva devido ao 

jateamento aumentaram o m na resistência à flexão da cerâmica.  

Regimes de carga mastigatória também foram 

avaliados por Curtis et al. (2006b). Examinou-se a influência da carga 

mastigatória simulada a coroas ou pontes posteriores totalmente 
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cerâmicas que estão sujeitas a esses esforços. Discos da cerâmica Y-

TZP (Lava, 3M ESPE) foram confeccionados para os testes de 

resistência à flexão biaxial. O teste de dureza também foi aplicado em 

vários pontos próximos à aplicação da carga cíclica. Os autores 

notaram um aumento da dureza em áreas localizadas próximas a 

aplicação de carga, sugestivas do mecanismo de transformação de fase 

(T-M) da cerâmica, devido a geração de áreas de compressão onde 

ocorreram forças de tensão no momento da carga.  

Papanagiotou et al., em 2006, avaliaram a possível 

degradação, ao envelhecimento a baixa temperatura e a diferentes 

tratamentos de superfície, de uma cerâmica de Y-TZP (Vita in-Ceram 

YZ, Vita Zahnfabrik). As superfícies cerâmicas receberam os 

seguintes tratamentos: sem tratamento (controle); fervura em água por 

24 h ou por 7 dias; armazenagem em ambiente umidificado à 250ºC 

por 6 h, por 24 h, ou por 7 dias; polimento; jateamento (partículas de 

óxido de alumínio de 50 m); jateamento e fervura em água por 7 

dias. Foram realizados testes de resistência à flexão em 3 pontos, 

análise de Weibull, microscopia eletrônica de varredura, análise de 

difração de raio-X (para detectar a mudança da fase tetragonal para 

monoclínica), e a espectroscopia dispersiva de energia (EDS) foi 

utilizada para identificar possíveis mudanças na composição química 

do material. Os resultados mostraram que a degradação à baixa 

temperatura e os tratamentos de superfície da cerâmica não reduziram 

a resistência à flexão da cerâmica. O jateamento com partículas de 

óxido de alumínio aumentou a resistência flexural da cerâmica. 
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Studart et al., em 2007, avaliaram a resistência a carga 

cíclica de três cerâmicas de infra-estrutura indicadas para próteses 

fixas de 3, 4 e 5 elementos. Uma à base de dissilicato de lítio 

(Empress 2, Ivoclar Vivadent), uma cerâmica de zirconia infiltrada por 

vidro (InCeram-Zirconia, Vita Zahnfabrik) e uma cerâmica Y-TZP 

(Cercon, Degudent). Os testes de fadiga mecânica e de fratura rápida 

foram realizados para determinar a distribuição de Weibull e o tempo 

de vida e resistência inicial de cada infra-estrutura. Os autores 

concluíram que apesar da notável susceptibilidade à fadiga em água, a 

Y-TZP foi o material que apresentou maiores condições para a 

confecção de pontes fixas posteriores livres de metal, devido a sua alta 

resistência mecânica inicial. Segundo os autores, se seguidas as 

normas para seleção dos materiais e design das pontes livres de metal, 

esse material tem um tempo de vida estimado, sobre condições de 

severa umidade e carga cíclica, de mais de 20 anos. 

Atsu et al. (2006) estudaram o efeito do tratamento de 

superfície na resistência adesiva entre cimentos resinosos e uma 

cerâmica à base de zircônia com alto conteúdo cristalino (Cercon, 

Degussa Dental, Alemanha) tratada com diferentes métodos. As 

superfícies de cimentação da cerâmica foram jateadas com partículas 

de 125 m de óxido de alumínio (Al2O3) e divididas em 6 grupos 

(n=10):  

a) Grupo C, sem tratamento (controle);  

b) Grupo SIL, silanizadas com agente silano 

(Clearfil Porcelain Bond Activator, Kuraray);  
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c) Grupo BSIL, aplicação de um adesivo 

contendo 10-methacryloyloxidecyl dihydrogen 

phosphate monomer (MDP) e agente silano 

misturado (Clearfil Liner Bond 2V / Porcelain 

Bond Activator);  

d) Grupo SC, silicatização (partículas de Al2O3 

modificadas por sílica de 30 m - Cojet);  

e) Grupo SCSIL, silicatização e silanização; e  

f) Grupo SCBSIL, silicatização e aplicação da 

mistura de um adesivo e agente silano (Clearfil 

Liner Bond 2V / Porcelain Bond Activator). 

As cerâmicas tratadas foram cimentadas aos cilindros 

de resina composta (Z-250) através de um cimento resinoso 

monômero-fosfatado (Panavia F). O teste de cisalhamento foi 

realizado para aferir a resistência de união dos diferentes tratamentos 

de superfície. O grupo SCBSIL obteve os maiores valores de 

resistência, apresentando diferença estatística (P<0,001) dos grupos C, 

SIL e BSIL, mas não apresentou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos SC e SCSIL. Os modos de falha dos 

grupos C e SIL foram principalmente adesivas entre 

cerâmica/cimento, já os demais grupos apresentaram principalmente 

falhas mistas e coesivas. Sendo assim, os autores concluíram que a 

silicatização e a aplicação da mistura de um adesivo com MDP e 

agente silano aumentam a resistência ao cisalhamento entre a cerâmica 

de Y-TZP e um cimento resinoso (Panavia F). 
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Della Bona et al., em 2007, avaliaram a resistência 

adesiva à tração e ao cisalhamento de uma cerâmica infiltrada por 

vidro e reforçada com zircônia (Vita In-Ceram Zircônia - IZ) à resina 

composta, testando a hipótese de que a silicatização (Cojet, 3M-

ESPE) produz valores maiores de resistência adesiva do que os outros 

tratamentos de superfície utilizados, tais como: HF- ácido 

hidrofluorídrico a 9,5% (Ultradent) por 2 min; SB- jateamento com 

óxido de alumínio 50 µm por 10 s; SC- silicatização (jateamento com 

partículas de óxido de alumínio modificadas por sílica) por 10 s. Após 

as superfícies receberam uma camada de agente silano. O adesivo 

(Single Bond, 3M-ESPE) foi aplicado na área de adesão (3,5 mm de 

diâmetro) e fotopolimerizado por 10 s. Um cilindro resinoso (Z100, 

3M) foi construído em incrementos e fotopolimerizado. Metade dos 

espécimes de cada grupo (n=10) foram testados para resistência 

adesiva à tração (σt) e a outra metade para resistência adesiva ao 

cisalhamento (σs). Ambos os testes foram realizados utilizando o 

aparato Bencor Multi-T em uma máquina de ensaios universal (EMIC 

DL 2000) com uma velocidade de 1 mm/min. Os resultados foram 

analisados estatisticamente por ANOVA e Tukey (α=0,05). Os valores 

médios e desvio padrão (MPa) para σt foram: HF-3,51,0a; SB-

7,61,2b; SC-10,41,8c; e para σs foram: HF-10,43,1A; SB-

13,93,1B; SC-21,61,7C (p<0.05), demonstrando o mesmo 

ranqueamento estatístico de valores em ambos os testes. A cerâmica 

IZ tratada com SC demonstrou aumento significativo nos valores 

médios de resistência adesiva em ambos os testes. 
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Aboushelib et al., em 2007, propuseram um novo 

método de preparo da superfície das cerâmicas Y-TZP. O objetivo do 

estudo foi avaliar a resistência à microtração e a durabilidade de união 

entre cerâmica e cimento resinoso. O método de preparo consiste no 

jateamento da superfície (partículas de 110 µm de óxido de alumínio) 

e na aplicação de uma fina camada de um vidro de infiltração de baixa 

fusão composto por óxidos inorgânicos (sílica 30%; titânio 13%; 

alumina 8%; potássio 3%; rubídio 1%; magnésio 1%). Após a queima 

em forno na presença de ar à 750ºC, a camada de vidro de infiltração 

foi condicionada com uma solução de 5% de ácido hidrofluorídrico 

por 15 min. Os cimentos Panavia F 2.0 (Kuraray Co Ltd, Japão), 

RelyX ARC (3M ESPE, EUA) e Bistite II DC (J Morita USA, EUA) 

foram utilizados para a cimentação, sendo que para o grupo do novo 

método foi utilizado o cimento Panavia F 2.0. As amostras foram 

testadas inicialmente (24 h), uma, duas, três semanas e em um mês. Os 

valores obtidos demonstraram que o método de condicionamento 

cerâmico aliado à um agente cimentante com monômero MDP 

(Panavia) produziu uma união forte e durável. 

Nishigawa et al. (2008) avaliaram o efeito da limpeza 

sônica da superfície cerâmica Y-TZP (Lava, 3M ESPE) após 

silicatização (jateamento com partículas de óxido de alumínio 

modificados por sílica, Rocatec Plus, 3M ESPE) na resistência adesiva 

a um cimento resinoso (Panavia F 2.0, Kuraray). Foram testados 

diferentes protocolos de jateamento, variando-se a pressão utilizada, a 

distância de jateamento, e o tempo. Após jateamento, as amostras 

foram submetidas a banho sônico, exceto o grupo controle (amostras 



 
 

 

46

jateadas, não submetidas a banho sônico). A resistência ao 

cisalhamento do grupo revestido por sílica, sem limpeza, foi 

significativamente superior aos outros grupos, mas não houve 

influência da variação dos protocolos de jateamento. A análise em 

EDS revelou que a limpeza ultra-sônica diminuiu o teor de sílica sobre 

a superfície tratada. Os resultados mostraram que é necessário haver 

presença de sílica na superfície da zircônia, para que valores mais 

altos de adesão sejam alcançados. 

Özcan et al. (2008a) avaliaram o efeito do jateamento 

de consultório e laboratorial no condicionamento da superfície de uma 

cerâmica Y-TZP (Lava, 3M ESPE) cimentados à um cimento resinoso 

(Panavia F 2.0, Kuraray). Os espécimes foram divididos em 4 grupos:  

1- jateamento com dispositivo de consultório com 

partículas de óxido de alumínio de 50 µm + 

aplicação do Alloy Primer (Kuraray, Japão);  

2- jateamento com dispositivo de consultório com 

partículas de óxido de alumínio de 50 µm + 

Cesead II Opaque Primer (Kuraray, Japão);  

3- jateamento com dispositivo de consultório com 

partículas de óxido de alumínio de 50 µm + 

Silano-Pen + agente silano (Bredent); 

4- silicatização (em laboratório) com partículas de 

óxido de alumínio modificadas por sílica de 

110 µm (Rocatec) + agente silano (ESPE-Sil, 

3M ESPE).   
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As superfícies tratadas receberam um cimento resinoso 

(Panavia F 2.0). Após a cimentação, os corpos-de-prova foram 

termociclados (6.000 ciclos de 5ºC – 55ºC) e o teste de cisalhamento 

foi realizado. Os resultados não indicaram diferença estatística entre 

os grupos. Entretanto, o desempenho do jateamento com dispositivo 

de consultório usado para a zircônia é uma alternativa para o 

tratamento da superfície. 

Özcan et al. (2008b) compararam a adesão entre uma 

cerâmica Y-TZP (LAVA, 3M ESPE, Alemanha) cimentada a quatro 

tipos de cimentos resinosos, segundo as instruções dos fabricantes 

(Panavia F 2.0, Multilink, SuperBond e Quadrant Posterior Dense). O 

teste de resistência ao cisalhamento foi realizado, sendo que metade 

das amostras foi testada imediatamente e as demais foram 

termocicladas (6.000 ciclos / 5ºC - 55ºC) previamente ao teste. A 

resistência de união foi afetada significativamente após a 

termociclagem (p<0,001). O cimento Panavia F 2.0 demonstrou os 

maiores resultados na condição seca. Após a termociclagem, todas as 

amostras falharam antes do teste. Sendo assim, os autores concluíram 

que o uso de zircônia associada a esses tratamentos não pode ser 

recomendado para próteses fixas quando a retenção adesiva for 

necessária. 

Tanaka et al., em 2008, investigaram a eficiência da 

silicatização sobre uma cerâmica à base de zircônia (Katana, Noritake 

Dental Supply Co. Ltd., Japão). Os corpos-de-prova foram jateados 

com partículas de 30 m de óxido de alumínio modificadas por sílica 

(Rocatec™ Soft, 3M ESPE, USA) ou com partículas de 30 m de 
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óxido de alumínio (Aluminus Oxide, Heraeus Kulzer GmbH, 

Germany) sob uma pressão de 0,28 MPa a uma distância de 10 mm 

por 13 s/1 cm2. Os grupos foram divididos em: AS- jateamento da 

superfície cerâmica com óxido de alumínio mais aplicação de 

monômero MDP (Epricode, Kuraray, Japão); SiC- silicatização mais 

monômero MDP; ROC- silicatização, silano (Espe™-sil, 3M ESPE, 

EUA); mROC- silicatização mais uma mistura de silano e monômero 

MDP. A superfície cerâmica foi analisada através da espectroscopia 

com fotoelétrons de raios x (x-ray photoelectron spectroscopy – XPS), 

apresentando um aumento de 9,7% de sílica na superfície da cerâmica. 

Não houve diferença estatística na média da rugosidade superficial da 

cerâmica jateada ou silicatizada (p<0,01). No teste de cisalhamento, 

metade das amostras foi testada 24 h após a cimentação e as demais 

foram testadas após 10.000 ciclos térmicos (5ºC – 55ºC). O grupo 

mROC obteve os valores mais altos, sendo que não diminuiu 

significantemente após a termociclagem (p<0,01). Não ocorreu 

diferença estatística entre os grupos AS, SiC e ROC. Após a 

termociclagem a média da resistência ao cisalhamento do grupo AS 

diminuiu levemente e do grupo SiC diminuiu significativamente, 

enquanto o grupo ROC não diminuiu (p<0,01). Microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) foi realizada nas amostras, onde observou-se 

falhas coesivas somente no grupo mROC, já os demais grupos 

apresentaram falhas mistas. Sendo assim, os autores concluíram que 

somente a silicatização da cerâmica à base de zircônia não foi 

eficiente. Resultados melhores foram encontrados com a interação da 
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silicatização com um adesivo contendo monômero MDP associado a 

um agente silano.  

Afirmando que tenacidade e resistência inicial de 

cerâmicas de uso odontológico não são fatores que determinam a 

sobrevivência de peças protéticas em longo prazo, Taskonak et al. 

(2008) testaram a hipótese de que a resistência à flexão e falhas de 

tamanho crítico seriam afetadas pelo meio onde o teste seria realizado 

e a taxa de tensão aplicada, porém sem variação da tenacidade de 

fratura dos materiais. Os autores avaliaram uma cerâmica vítrea de 

cobertura (Vitadur Alpha; VITA Zahnfabrik) e uma cerâmica de 

alumina infiltrada por vidro, reforçada por zircônia, de infra-estrutura 

(In-Ceram® Zirconia; VITA Zahnfabrik) a fim de poder predizer o 

comportamento do sistema. As amostras foram fraturadas em água 

deionizada à 37°C nas taxas de tensão de 0.1 a 100 MPa/s para a 

cerâmica de cobertura, e de 0.01 a 10 MPA/s para a cerâmica de infra-

estrutura. Um grupo também foi testado em ambiente inerte (óleo) 

com taxa de tensão de 100 MPa/s para a cerâmica de cobertura e 1000 

MPa/s para a cerâmica de infra-estrutura. A análise fractográfica foi 

utilizada para mensuração da tenacidade à fratura. Como resultado, os 

autores encontraram que as amostras testadas em ambiente inerte 

apresentaram maior resistência à fratura e para a cerâmica de 

cobertura, falhas críticas de tamanho menor. Quanto à taxa de tensão 

aplicada, as amostras testadas a taxas mais rápidas apresentaram maior 

resistência, porém a tenacidade à fratura não foi afetada. Longos 

prazos, ou cargas baixas aplicadas de forma repetitiva podem causar o 

crescimento de trincas de tamanho subcrítico, pré-existentes, até a 
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ocorrência de fratura; enfatizando que, para testes in-vitro, a 

dependência da resistência à taxa de tensão aplicada está relacionada 

ao crescimento subcrítico de trincas. Os autores concluíram que a 

resistência à flexão, o tamanho considerado crítico para falhas, e os 

padrões de fratura dos materiais testados sofre pela ação do meio em 

que o teste foi conduzido, e a taxa de tensão aplicada, porém a 

tenacidade à fratura é uma propriedade característica de cada material, 

independentemente dos fatores avaliados no estudo. 

Diante da dificuldade em se estabelecer uma união 

confiável à zircônia, e sendo esta a limitação para a confecção de 

restaurações adesivas em zircônia, Aboushelib et al. (2008) avaliaram 

a resistência de união entre cimento resinoso (Panavia F 2.0) e uma 

cerâmica à base de zircônia (Procera Zircônia, NobelBiocare) em 

função de um condicionamento por infiltração seletiva associado a 

diferentes tipos de primers. Para isso, os autores utilizaram discos de 

zircônia (19,5 mm x 3 mm) em duas condições experimentais: (1) 

controle – apenas sinterizados; (2) superfície da cerâmica recoberta 

com vidro de baixa fusão, sinterização (750°C), condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico 5% por 15 min. As amostras foram cobertas 

com um dos cinco primers experimentais, compostos por etanol (95%) 

e água deionizada (5%), onde foram misturados, após 24 h, 1% de 

uma dos seguintes monômeros de silano:  

a) 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane; 

b) 3-isocyanatopropyltriethoxysilane; 

c) styrylethyltrimethoxysilane;  

d) 3-methacryloyloxypropyltrimethoxysilane;  
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e) 3-(N-allylamino) propyltrimethoxysilane.  

Após, discos de resina composta foram cimentados na 

superfície cerâmica tratada utilizando cimento resinoso contendo 

MDP (Panavia F 2,0), e após 24 h, o conjunto foi submetido ao corte 

para ensaio de resistência adesiva à microtração. A combinação entre 

condicionamento por infiltração seletiva de vidro, condicionamento 

ácido e primers experimentais promoveu aumento significativo nos 

resultados de resistência de união, em comparação aos grupos controle 

com aplicação dos mesmos primers. Análises em MEV revelaram que 

os tratamentos de cobertura com vidro / condicionamento ácido 

apresentaram nano-retenções na superfície onde o primer experimental 

para zircônia pode penetrar, explicando os maiores valores de 

resistência de união, e salientando a importância da morfologia 

superficial, além da união química promovida nessa interface.  

Kitayama et al. (2009) avaliaram a aplicação de uma 

camada de 100 μm de cerâmica à base de sílica na resistência a tração 

de uma zircônia unida a cimento resinoso. Discos de zircônia (Cercon 

Base, Degudent) tiveram suas superfícies tratadas com:  

1) jateamento com óxido de alumínio 70 μm 

(pressão de 0,5 MPa, 5 s, 10 mm de distância); 

2) jateamento + aplicação de uma camada de 

cerâmica à base de sílica (Cercon Ceram Kiss, 

Degudent) + sinterização; 

3) esse grupo foi composto por discos de cerâmica 

à base de sílica (GN -1 Ceramic Block) + 

jateamento. 
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As superfícies foram unidas a dois cimentos resinosos: 

Panavia F (Kuraray) e Superbond C & B (Sun Medical) e o conjunto 

foi testado quanto à resistência à tração da interface formada. O 

recobrimento da superfície de Y-TZP com uma camada de porcelana 

promoveu aumento de resistência adesiva para os dois cimentos 

testados. Quando o cimento Panavia F foi utilizado, os maiores 

valores de resistência adesiva foram apresentados após os tratamentos 

de superfície (2) e (3), enquanto que para o cimento Superbond C & 

B, os maiores valores foram atingidos com o tratamento de superfície 

(1). Os autores concluíram que a aplicação de uma camada de 

cerâmica vítrea na superfície da zircônia parece promover melhores 

resultados de adesão.  

Oyagüe et al. (2009a) avaliaram o efeito do 

condicionamento da superfície na resistência à tração de uma cerâmica 

à base de óxido de zircônio cimentada a cimentos resinosos duais, 

com os seguintes tratamentos:  

1) jateamento com partículas de óxido de alumí-

nio de 125 µm (Supradental, Espanha) a uma 

distância de 5 mm, por 10 s à uma pressão de 

60-100 psi (4,1-6,9 bar);  

2) silicatização com partículas de óxido de alumí-

nio (50 µm) modificadas por sílica 

(Supradental, Espanha);  

3) sem tratamento de superfície.  

Foram confeccionados cilindros de resina composta 

(Tetric Evo Ceram, Ivoclar-Vivadent) de 19,5 mm de diâmetro e 3,5 
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mm de altura para a cimentação nos discos cerâmicos. Foram 

utilizados 3 cimentos resinosos para a cimentação, formando três 

subgrupos: (1) Calibra (DeTrey Dentsply); (2) Clearfil Esthetic 

Cement (Kuraray); (3) RelyX Unicem (3M ESPE). A cimentação foi 

realizada conforme as instruções dos fabricantes, sob uma carga de 1 

Kg (1249 MPa) durante 5 min para o início da presa química. Após 

foram fotoativados (BluePhase, Ivoclar Vivadent; output: 600 

mmW/cm2) por 40 s em cada lado para atingir um grau adequado de 

polimerização. Os corpos de prova foram armazenados à temperatura 

de 37ºC por 24 h em um ambiente com 100% de umidade relativa. Os 

conjuntos cerâmica-cimento-resina foram seccionados verticalmente 

com um disco de diamante em baixa rotação (Accutom 50, Struers, 

Denmark), formando corpos de prova com 1 mm2 de área adesiva. 

Obtendo-se, em média, 25 corpos de prova por grupo. Um dispositivo 

(Bencor Multi T testing, Danville Engineering, EUA) foi acoplado em 

uma máquina de ensaios universais (Instron Model 4411, Instron, 

EUA) para o teste de microtração, a uma velocidade de 0,5 mm/min 

até a fratura. Os modos de falha foram avaliados em um 

estereomicroscópio (Olympus SZ-CTV, Olympus Co., Japão) com 40 

vezes de ampliação, e classificadas como coesiva (do cimento ou da 

cerâmica), adesiva (entre o compósito e o cimento ou entre o cimento 

e a cerâmica) e mista (fratura adesiva e coesiva simultaneamente). 

Quatro amostras de cada grupo foram analisadas em MEV para 

caracterizar o padrão de fratura. Microscopia de força atômica foi 

utilizada para avaliar a rugosidade das superfícies tratadas da cerâmica 

(antes da cimentação). Ocorreram mudanças significativas na 
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superfície cerâmica após o tratamento (p<0,001), sendo que o 

jateamento apresentou a maior rugosidade (45,77 nm) seguido de 

silicatização (22,10 nm) e sem tratamento (9,39 nm). A resistência de 

união do cimento Clearfil foi significantemente maior que o RelyX 

Unicem e Calibra, independentemente do tipo de superfície (p<0,001). 

Fraturas prematuras ocorreram com o cimento Calibra quando 

cimentado à superfície silicatizada e não tratada. Este estudo 

recomendou para a cimentação de cerâmicas à base de zircônia a 

utilização de cimentos com monômero-fosfato (Clearfil), sendo que o 

tratamento de superfície não é necessário. 

Esse mesmo grupo de pesquisadores (Oyagüe et al., 

2009b) deram continuidade ao trabalho anterior (metodologia 

idêntica) e publicaram a sequencia do estudo, onde avaliaram a 

estabilidade hidrolítica dos cimentos resinosos duais em contato com 

uma cerâmica à base de óxido de zircônio, após a cimentação (24 h) e 

após 6 meses de armazenagem em água (37º C). Após 24 h, o cimento 

Clearfil mostrou valores de adesão significantemente maiores que os 

demais cimentos independente do pré-tratamento cerâmico (p<0,001). 

Todas as amostras falharam com o cimento Calibra exceto quando 

cimentado à superfície cerâmica jateada. Depois de 6 meses de 

armazenagem, a resistência à tração diminuiu significantemente, 

exceto para o cimento RelyX Unicem. Os espécimes cimentados com 

Calibra e jateados falharam no decorrer dos 6 meses. Alterações 

micromorfológicas dos cimentos foram evidenciadas após a 

armazenagem em água. Os autores concluíram que a longevidade da 

adesão cimento-cerâmica depende mais da seleção do cimento do que 
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do pré-tratamento da superfície cerâmica. Clearfil e RelyX Unicem 

foram adequados para a cimentação de zircônia. 

Cattell et al. (2009) pesquisaram o desenvolvimento de 

um “overglaze” para aplicação na superfície de cerâmicas à base de 

zircônia, que poderia ser condicionado e favorecer o processo adesivo, 

além de aumentar a resistência a flexão do substrato cerâmico. Os 

materiais experimentais foram desenvolvidos a partir de pós 

comerciais (P25 e P54, Pemco) em diferentes proporções: (P25 90% + 

P54 10%), (P54 90% + P25 10%), e (P25 90% + 10% de um vidro 

experimental). Cilindros de resina composta (Marathon v, Dent-Mat) 

foram construídos sobre as superfícies experimentais após jateamento 

ou condicionamento com ácido fluorídrico 9,5%, e a união destes 

materiais foi testada através de cisalhamento. Além disso, amostras 

em forma de disco, jateadas ou com cobertura (P25 90% + 10% de um 

vidro experimental), foram testadas em flexão biaxial para determinar 

a resistência do material após estas alterações. Para a resistência de 

união, o grupo que recebeu aplicação de (P25 90% + 10% de um vidro 

experimental) apresentou maiores valores de resistência adesiva; e 

também apresentou resistência estatisticamente superior ao grupo 

jateado.  

Karakoca et al. (2009) investigaram a alteração 

causada pelo jateamento (partículas de óxido de alumínio de 110 μm, 

15 s, 4 bar, distancia de 30 mm) e pelo desgaste (broca diamantada de 

granulação 100 μm, dry, 20.000 rpm) de três marcas comerciais de 

zircônia, medindo a rugosidade superficial, a mudança de fase dos 

cristais e a resistência à flexão biaxial do material após os tratamentos 
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citados. O jateamento apresentou os maiores valores de rugosidade 

(Ra), em relação ao controle e ao grupo que sofreu desgaste por broca 

diamantada, para as cerâmicas Cercon e DentaCad, porém diminui 

para a cerâmica Zirconzahn, provavelmente por promover uma 

superfície mais regular. A quantidade de fase monoclínica para os 

grupos jateados também foi maior, em todos os casos. Quanto à 

resistência a flexão biaxial, o jateamento promoveu valores mais 

elevados, e o desgaste levou à diminuição da resistência. Apesar de 

elevar os valores de resistência, o jateamento diminuiu o valor do 

módulo de Weibull (m), o que, segundo os autores, pode-se supor que, 

sob condições clínicas, os defeitos causados pelo impacto do 

jateamento podem agir como intensificadores de tensões, diminuindo 

a resistência do material ao longo do tempo. 

Em 2009, Souza avaliou o efeito de diferentes 

protocolos de jateamento na resistência à flexão biaxial e na 

estabilidade estrutural de uma cerâmica de Y-TZP. Os grupos 

experimentais foram formados dependendo dos fatores do estudo, que 

foram: jateamento (óxido de alumínio de 110 m ou 50 m; óxido de 

sílica: 30 m ou 50 m); pressão (2,5 bar ou 3,5 bar) e ciclagem 

mecânica (com e sem). Concluiu que o jateamento com partículas 

modificadas por sílica (Cojet) de 30 m a uma distância de 10 mm, 

por 20 s a uma pressão de 2,5 bar e 3,5 bar, parecem ser os 

tratamentos de superfície mais indicados para aumentar a resistência 

mecânica da cerâmica Y-TZP, já que não foi observado diminuição da 

resistência após fadiga mecânica. Porém, o tipo de partícula [óxido de 

alumínio (110 m ou 50m) ou óxido de silício (partículas de 110 m 
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ou 30 m)], a pressão (2,5 bar ou 3,5 bar) e a ciclagem mecânica 

(100.000 ciclos, 50 N e 4 Hz) não influenciaram os valores de 

resistência entre os grupos experimentais.  

Kern et al. (2009) avaliaram a resistência à tração entre 

uma cerâmica Y-TZP (Cercon, DeguDent) com três diferentes tipos de 

tratamento (polimento com lixa d’água de 600; jateamento com 

partículas de óxido de alumínio de 50 m com pressão de 0,05 ou 0,25 

MPa) cimentados a um cimento resinoso (Multilink Automix, Ivoclar-

Vivadent) utilizando 4 condições experimentais de primer: sem 

aplicação de primer, Metal/Zirconia Primer (Ivoclar-Vivadent), Alloy 

Primer (Kuraray) ou com Clearfil Ceramic Primer (Kuraray). Os 

corpos-de-prova foram divididos em duas condições de armazenagem: 

3 dias em água ou 150 dias em água mais 37.500 termociclos (5ºC-

55ºC). O não jateamento da superfície cerâmica resultou no 

descolamento durante o envelhecimento artificial de 150 dias, 

independentemente do uso dos primers. A combinação entre 

jateamento e a utilização de primer melhorou a resistência de união 

significantemente (p<0,05). O jateamento com baixa pressão (0,05 

MPa) reduziu a rugosidade quando comparado ao jateamento com 

pressão de 0,25 MPa sem afetar a durabilidade de união, promovendo 

adesividade adequada quando os primers foram aplicados. 

Em 2010, Yang et al. apresentaram um estudo 

utilizando o mesmo delineamento experimental do estudo anterior 

(Kern et al., 2009) variando apenas o cimento resinoso (RelyX 

Unicem, 3M ESPE). Concluíram que utilizando esse cimento resinoso 

auto-adesivo, o jateamento à uma pressão de 0,25 MPa ou a 
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combinação com baixa pressão (0,05 MPa) e a utilização de primers 

contendo monômero éster fosfato parecem ser úteis para se obter uma 

união durável a longo prazo entre RelyX Unicem e uma cerâmica Y-

TZP. 

Kitayama et al. (2010) avaliaram a resistência à tração 

da combinação de primers e cimentos resinosos (Bistite II/Tokuso 

Ceramic Primer; Linkmax/GC Ceramic Primer; RelyX ARC/RelyX 

Ceramic Primer; Panavia F 2.0/Clearfil Ceramic Primer; 

Resicem/Shofu Porcelain Primer e Resicem/AZ Primer) à cerâmica 

feldspática (GN-1 Ceramic Block, GC) e a uma cerâmica à base de Y-

TZP (Cercon Base, Degudent). As superfícies cerâmicas foram 

jateadas com partículas de óxido de alumínio de 70 m, a uma pressão 

de 0,5 MPa por 5 s à uma distância de 10 mm. Dois modos de falha 

foram reportados: falha adesiva na superfície cerâmica ou falha 

coesiva do cimento resinoso. Os autores relataram um aumento 

significante (p<0,05) da resistência à tração aplicando primers 

contendo um agente silano à porcelana feldspática (com exceção do 

AZ Primer).  Para a cerâmica Y-TZP o cimento Resicem e o AZ 

Primer exibiram valores significantemente maiores que os demais 

grupos, exceto o Panavia F 2.0 e Clearfil Ceramic Primer. O modo de 

falha predominante para os grupos condicionados com primer 

contendo um monômero ácido fosfônico (AZ Primer) ou monômero 

éster fosfato (Clearfil Ceramic Primer e Tokuso Ceramic Primer) 

foram falhas coesivas no cimento enquanto que os outros primers 

apresentaram, predominantemente, falhas adesivas entre a cerâmica 

Y-TZP e o cimento. Sendo assim, os autores concluíram que o uso de 
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primer contendo um monômero ácido fosfônico ou um monômero 

éster fosfato aumentam a resistência de união da resina à uma 

cerâmica Y-TZP. 

Em uma tentativa de diminuir os efeitos deletérios 

causados pelas alterações superficiais da zircônia após sinterização, 

Aboushalib e Wang (2010) testaram a aplicação de 3 protocolos para 

restauração das superfícies (1- polimento com ponta diamantada de 

óxido de alumínio de granulação 2 mm, associada a pasta diamantada 

de polimento de granulação 0,5 μm; 2- aplicação de uma fina camada 

de glaze; e 3- aplicação de sistema adesivo contendo monômeros 

fosfatados) na resistência à flexão de 4 pontos de barras de zircônia 

(Procera Zirconia, Nobel Biocare) submetidas à jateamento (óxido de 

alumínio de 110 μm, 10 mm de distância, 2 bar de pressão) ou 

desgaste por broca diamantada (granulação 100 mm, durante 10 

segundos, sob carga de 2 N). Como controle, foram utilizadas barras 

de zircônia sinterizadas e polidas apenas. Como resultados, tanto o 

jateamento quando o desgaste com broca apresentaram diminuição 

nos valores de resistência à flexão (50% em média). O polimento foi o 

procedimento de restauração superficial que mais recuperou (72%) a 

resistência, em relação ao controle, para as amostras que sofreram 

desgaste com broca diamantada, já para as amostras jateadas, a 

aplicação de sistema adesivo foi mais efetivo (42% de recuperação da 

resistência). Os autores atribuíram a diminuição na resistência à flexão 

após as alterações superficiais à criação de trincas agudas que agiram 

como locais de crescimento de trincas radiais durante a aplicação de 

carga. A recuperação de resistência proporcionada pelo adesivo após o 
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jateamento foi atribuída a sua capacidade de selar e modificar os 

defeitos de superfície, e provavelmente devido à contração de 

polimerização, que poderia ter criado forças compressivas nas 

extremidades da trinca. Raciocínio semelhante se aplica aos processos 

adesivos com sistemas resinosos. 

May et al. (2010) testaram, através do teste de 

resistência ao cisalhamento, a adesão entre zircônia e cimento resinoso 

à base de MDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) 

após diferentes tratamentos de superfície da cerâmica - 1: limpeza 

com álcool isopropílico (ALC); 2: ALC seguida de condicionamento 

com ácido fosfórico + aplicação de primer à base de MDP; 3: 

jateamento com partículas modificadas por sílica (SiO2) + aplicação 

de silano (ESPE-Sil); 4: jateamento com SiO2 + aplicação de primer à 

base de MDP (Clearfill SE bond primer + Clearfill porcelain bond 

activator). Durante a termociclagem (12.000 ciclos, 5-55oC) os grupos 

que não receberam silicatização apresentaram fratura espontânea, ou 

seja, o jateamento da superfície da cerâmica com partículas de SiO2 

promoveu valores de adesão estáveis após o envelhecimento em água, 

além de ter apresentado os maiores valores de adesão quando testado 

após 24 h. Os autores atribuíram o melhor desempenho dos grupos 

silicatizados à criação de uma superfície rugosa, aumentando a área 

superficial, e a uma adesão química com o cimento, promovida pela 

deposição de uma camada de sílica na superfície da cerâmica. Uma 

cura residual do cimento utilizado também pode ter ocorrido após a 

armazenagem de 90 dias, levando a maiores valores de resistência. 
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Com a intenção de criar uma união micromecânica e 

química mais favorável entre zircônia e cimento resinoso, Ntala et al, 

(2010) desenvolveram 4 diferentes glazes. As amostras (16 mm x 1 

mm) de cerâmica à base de Y-TZP (ZS-Blanks, Kavo) foram 

confeccionadas e jateadas com partículas de óxido de alumínio de 50 

μm (durante 13 s, a 10 mm de distância). Os espécimes foram 

divididos em 5 grupos de acordo com o tratamento de superfície: 1- 

Controle (jateado); 2- Hidroxiapatita (10%) + glaze (P25 - 90%); 3- 

IPS Empress 2 glass–ceramic (20%) + IPS e-max Ceram glaze (80%); 

4- IPS Empress 2 glass (20%) + IPS e-max Ceram glaze (80%); 5- IPS 

Empress 2 glass (30%) + IPS e.max Ceram glaze (70%). A espessura 

do glaze foi verificada com auxílio de um micrômetro. Após a 

sinterização, foi aplicada uma camada de Monobond-S (Ivoclar-

Vivadent) e realizada a cimentação utilizando cimento resinoso 

(Variolink II, Ivoclar-Vivadent) de acordo com as instruções do 

fabricante. Após armazenagem em água por 7 dias, as amostras foram 

testadas através do teste de cisalhamento. Fibras de dissilicato de lítio 

foram encontradas (MEV) nos grupos 3, 4 e 5, e fibras de menor 

escala foram observadas penetrando o glaze após um ciclo de queima 

da porcelana, nos grupos 4 e 5. Os autores concluíram que a aplicação 

de um novo material, contendo cerâmica vítrea associada a um glaze, 

com maior parte em dissilicato de lítio, pode ser um passo importante 

no avanço da pesquisa para melhorar a adesão entre zircônia e cimento 

resinoso.  

Associando adesão e avaliação das propriedades 

mecânicas em um mesmo estudo, Qeblawi et al. (2010) testaram o 
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efeito do tratamento de superfície na adesão entre zircônia e cimento 

resinoso e na resistência a flexão do material. Para o teste de 

resistência a flexão de 3 pontos, barras de zircônia (IPS e.max 

ZirCAD B40 Blocks; Ivoclar Vivadent) foram confeccionadas e 

receberam:  

1) nenhum tratamento de superfície; 

2) jateamento com Al2O3 50 μm, a 3 bar de pres-

são, a 10 mm de distância;  

3) jateamento com Al2O3 30 μm modificado por 

sílica, a 3 bar de pressão;  

4) desgaste com broca diamantada (granulação de 

30 μm). 

O teste de flexão foi aplicado. Para o teste de adesão 

(resistência ao cisalhamento), cilindros de zircônia receberam um dos 

tratamentos citados acima, e adicionalmente 1) nenhum tratamento, 2) 

condicionamento com ácido fluorídrico 4,5% + silanização, 3) apenas 

silanização, e 4) aplicação de zircônia primer; e foram cimentados em 

dentina humana com um cimento auto adesivo (Multilink Automix, 

Ivoclar Vivadent). Quanto à resistência à flexão, o grupo controle e o 

que recebeu jateamento com partículas de 30 μm apresentaram 

resultados semelhantes e inferiores aos resultados de resistência 

apresentados pelos grupos que receberam desgaste ou jateamento com 

partículas de 50 μm (resultados também semelhantes 

estatisticamente). Quanto a adesão, tanto os tratamentos mecânicos da 

superfície, quanto os químicos, aumentaram os valores de resistência 

adesiva quando comparados aos controles (sem nenhum tratamento). 
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O resultado do teste de resistência adesiva foi o seguinte (em ordem 

decrescente): jateamento com Al2O3 modificado por sílica + silano > 

desgaste com broca diamantada + zircônia primer > jateamento com 

Al2O3 + silanização > zircônia primer > jateamento com Al2O3 + 

zircônia primer. Também foi executado envelhecimento artificial 

(armazenagem em água 37°C por 90 dias), que resultou em 

diminuição dos valores de resistência adesiva para os grupos que 

receberam jateamento com Al2O3 modificado por sílica + silano e 

zircônia primer. O que importa salientar deste estudo, é que duas das 

alterações superficiais tiveram a capacidade de aumentar a resistência 

a flexão imediata do material, e que a combinação de tratamentos 

mecânicos e químicos para a superfície da zircônia foram essenciais 

para a obtenção de uma adesão durável entre zircônia – cimento 

resinoso – dentina. 

Yun et al. (2010) avaliaram o efeito da aplicação de 

metal primer para promover adesão entre zircônia e cimento resinoso. 

Três cimentos resinosos foram testados: Panavia F, SuperBond e M-

Bond, associados a metal primers (Alloy Primer, V-Primer e Metaltite, 

respectivamente), após jateamento com Al2O3, e após jateamento + 

primer. Previamente ao teste de cisalhamento, todos os corpos de 

prova foram submetidos à ciclagem térmica (5.000 ciclos). Os autores 

constataram que a aplicação isolada do metal primer para tratamento 

de superfície gerou valores tão baixos de adesão quanto o grupo 

controle (sem tratamento de superfície), e que o jateamento, seguido 

ou não da aplicação de primer, gerou os maiores valores de adesão 

para os cimentos Panavia F e SuperBond. Já para o cimento M Bond, 
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o grupo jateado apresentou valores mais altos de adesão que e o seu 

grupo controle que não sobreviveu à ciclagem térmica. Primers 

contendo VBATDT (Alloy Primer e V Primer) não foram efetivos em 

promover adesão à zirconia quando utilizados isoladamente, 

contrariando relatos anteriores. Segundo os autores, esse monômero é 

adicionado para promover adesão com ligas metálicas nobres, logo, 

não sendo efetivo para ligas metálicas básicas. Porém, o Alloy Primer 

demonstrou ainda melhores resultados, provavelmente devido a sua 

combinação entre MDP e VBATDT. Os autores concluíram que a 

adesão química promovida pelos primers testados ainda não é efetiva 

a ponto de garantir uma adesão durável a superfície cerâmica, já o 

jateamento seguido da aplicação de primer se mostrou a melhor 

opção, especialmente no caso do cimento Panavia F. 

De Souza et al. (2010), testaram a aplicação de dois 

diferentes primers: um contendo MDP, e outro contendo 

MDP+VBATDT, na resistência à microtração entre zircônia e 

compósito, cimentado com dois diferentes cimentos resinosos: RelyX 

Unicem e Panavia F. Os autores também submeteram as amostras a 

armazenagem (72 h) ou termociclagem (5-55°C, 5000 ciclos). Os 

grupos que receberam aplicação do primer à base de MDP/VBATDT 

apresentaram os melhores valores de resistência adesiva, nas duas 

condições de envelhecimento, em relação ao primer contendo apenas 

MDP. O grupo controle apresentou os piores valores de adesão. 

Inicialmente, o cimento RelyX Unicem apresentou maiores valores de 

resistência adesiva quando comparado ao grupo Panavia F. A 

termociclagem afetou os valores de resistência adesiva, exceto para o 
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grupo com o primer MDP/VBATDT e cimento resinoso RelyX 

Unicem. Os autores especularam sobre uma adesão efetiva entre a 

formulação do primer e a camada de zircônia, que pode ter sido 

otimizada pelos monômeros fosfatados epolyacidicos presentes no 

cimento RelyX Unicem. Além disso, as ligações duplas de carbono 

presentes nos dois componentes do primer, que tendem a unir-se a 

monômeros resinosos, podem ter apresentado maior afinidade com 

este cimento.  

Aboushelib et al. (2011) avaliaram a resistência 

adesiva e a durabilidade da união entre uma cerâmica à base de 

zircônia (Procera Zircônia, NobelBiocare) e um cimento resinoso. 

Esse estudo utilizou uma técnica de condicionamento por infiltração 

seletiva (SIE) a fim de tornar a superfície densa e sem retenções da 

zircônia em uma superfície porosa capaz de se unir mecanicamente a 

adesivos resinosos. Nessa técnica, a superfície da zircônia é coberta 

por uma camada de vidro e é aquecida acima do ponto de transição 

(750°C), onde o vidro fundido começa a difundir na região do limite 

dos grãos. Após a remoção deste material, a superfície fica porosa e 

permite o embricamento micro mecânico com adesivos e cimentos 

resinosos. Discos de zircônia (19,4 mm x 3 mm) foram 

confeccionados e divididos em três grupos (n = 12) de acordo com o 

tratamento de superfície:  

1) sem tratamento;  

2) abrasão com partículas de alumina (50 μm, 2 

bar, 10 mm de distância, durante 15 s);  

3) recobrimento com vidro de baixa fusão.  
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Após, os espécimes foram condicionados com ácido 

hidrofluorídrico a 5% e cimentados a discos de resina composta 

(Filtek Z 250, 3M ESPE) com o sistema Panavia F 2.0. A resistência 

de união foi avaliada através do teste de microtração (MTBS), que foi 

realizado depois de cada um dos seguintes protocolos de 

envelhecimento: termociclagem (10.000 ciclos entre 5 e 550C), 4 

semanas, 26 semanas, 52 semanas e 104 semanas de armazenamento 

de água (37°C). Foram encontradas diferenças significativas nos 

valores de microtração entre os três grupos estudados e em cada um 

dos intervalos de envelhecimento (p < 0,001). Após dois anos de 

envelhecimento artificial, todas as amostras do grupo controle 

sofreram falha espontânea, enquanto que houve uma redução 

significativa na resistência de união do grupo jateado com partículas 

de óxido de alumínio (21,3 MPa). A resistência de união do grupo 

tratado com recobrimento de vidro foi relativamente estável (44,1 

MPa), após a conclusão do envelhecimento. Dentro das limitações do 

estudo, as retenções micro mecânicas e a presença de sílica foram 

consideradas pré-requisitos para o estabelecimento de uma união forte 

e durável para materiais à base de zircônia.  

Avaliando o protocolo indicado pelo fabricante do 

cimento, ou protocolos incluindo a silicatização da superfície e a 

aplicação de silano (MPS ou MPS/4-META), Özcan et al. (2011) 

testaram a resistência adesiva ao cisalhamento de dois cimentos 

resinosos – Panavia F e SuperBond – à superfície de uma cerâmica à 

base de Y-TZP. Enquanto um dos fabricantes (SuperBond) indicava 

apenas a aplicação do silano MPS/4-META, e o outro (Panavia F) 
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indicava o jateamento com partículas de Al2O3, as outras estratégias 

incluíam a silicatização da superfície cerâmica. O grupo que seguiu a 

indicação do fabricante para utilização do cimento Panavia F não 

sobreviveu aos 90 dias de armazenagem em água; o grupo que seguia 

a indicação do fabricante para utilização do cimento SuperBond e o 

grupo que combinou silicatização + silano MPS/4-META + Panavia F 

apresentaram resultados inferiores aos demais grupos silicatizados. Os 

autores concluíram que a silicatização seguida de silanização mostrou 

a melhor alternativa para utilização dos cimentos testados, e embora o 

cimento SuperBond tenha se mostrado compatível com os dois 

primers testados, o cimento Panavia F se mostrou menos compatível 

ao primer que contém MPS/4-META.     

Um estudo de Scherrer et al. (2011) mostrou que a 

silicatização (partículas de 30 µm) de cerâmicas à base de zircônia 

produziu uma melhora de 15-31% no comportamento à fadiga. O 

estudo usou barras das seguintes cerâmicas: Zeno (Wieland), Everest 

ZS (Kavo), Lava white e Lava colored (3M ESPE). As barras foram 

utilizadas “como sinterizadas” e “jateadas”, e realizaram o teste de 

fadiga em flexão de três pontos (carga sinusoidal entre 10% e 100% 

da carga), diminuindo o nível de tensão aplicada, iniciando pela tensão 

máxima suportada em teste estático, até que as amostras 

sobrevivessem a 1 milhão de ciclos. O efeito benéfico do jateamento 

sobre o comportamento de fadiga do material foi atribuído a criação 

de uma camada compressiva na superfície de tração da zircônia, 

indicada por difração de raios-X, resultante das mudanças na estrutura 

cristalina do material frente à agressão causada pelo procedimento.  
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Lorenzoni et al. (2012) avaliaram o efeito de dois 

primers à base de monômeros ácidos fosfatados (MDP) e de uma 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) na resistência adesiva ao 

cisalhamento entre zircônia e cimento resinoso auto-adesivo. A 

intensão da aplicação de NaOH foi aumentar a disponibilidade de 

grupos hidroxílicos na superfície da cerâmica, favorecendo a adesão a 

compósitos. Porém, apenas a aplicação de Alloy-Primer (Kuraray) 

apresentou melhora nos valores de adesão, independente da aplicação 

prévia de NaOH, a qual não apresentou melhora da adesão frente ao 

uso de primers, mas aumentou os valores quando comparado ao grupo 

controle (sem nenhum tratamento de superfície).  Segundo os autores, 

a aplicação da solução alcalina pode ter realmente aumentado a 

disponibilidade de grupos hidroxílicos, o que pode ter favorecido a 

reação ácido-base entre os óxidos metálicos presentes na superfície 

cerâmica, com agentes presentes tanto no cimento resinoso quanto nos 

primers utilizados. O grupo controle apresentou os menores valores de 

adesão. As diferentes composições dos primers testados foram 

responsáveis pelos diferentes valores de adesão verificados; sendo que 

o Alloy-Primer, que inicialmente foi proposto para aumentar a adesão 

à superfícies metálicas, resultou em aumento do desempenho adesivo, 

possivelmente devido a sua composição química (MDP/VBATDT). O 

estudo concluiu que a aplicação de NaOH pode gerar modificações na 

reatividade da superfície cerâmica e consequente melhora na adesão, 

porém os maiores valores de adesão foram promovidos por um primer 

com afinidade a ligas metálicas (Alloy-Primer). 
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Associando a utilização de agentes de união e cimentos 

resinosos, Koizumi et al., em 2012, avaliaram a aplicação de 

diferentes agentes de união e cimentos resinosos na durabilidade de 

união ao cisalhamento à uma cerâmica à base de Y-TZP (Katana, 

Noritake Dental Suply, Japão) após jateamento com óxido de alumínio 

(50 à 70 μm). As amostras foram testadas 24 h após a cimentação ou 

após 20.000 ciclos térmicos (5oC-55oC). Os autores concluíram que a 

aplicação de cimentos resinosos e agentes contendo monômero 

fosfatados promovem melhores resultados de resistência de união à 

zircônia que os demais sistemas estudados. 

Lung et al., em 2012, estudaram o comportamento de 

agentes aplicados sobre uma superfície de Y-TZP silicatizada 

(Rocatec Plus, partículas de 110 μm). Foram utilizados o ácido oleico, 

o ácido itacônico e o 2-hidroxietil metacrilato; além de dois agentes 

silanos: um experimental à base de 3-acriloxipropiltrimetoxisilano e o 

3M Espe Sil (3M Espe, Alemanha). As amostras foram preparadas 

para o teste de cisalhamento e foram testadas após: 24 h, 30 dias de 

armazenagem em água ou termociclagem (6.000x; 5oC-55oC). Os 

grupos que utilizaram o agente silano experimental apresentaram uma 

tendência a maiores valores de resistência ao cisalhamento seguido do 

3M ESPE Sil. O silano experimental manteve-se estável independente 

da condição de envelhecimento, sendo estatisticamente superior aos 

outros grupos após termociclagem. 

Da mesma forma Azimian et al. (2012) compararam 

um novo primer universal (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent) à um 

primer contendo MDP (Clearfil Ceramic Primer, Kuraray) em uma 
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superfície cerâmica Y-TZP jateada (partículas de óxido de alumío de 

50 μm; 15 s; 2,5 bar) e à outras superfícies (cerâmica ácido sensível e 

duas ligas metálicas nobres, com agentes condicionantes específicos). 

Concluíram que o Monobond Plus parece ser uma alternativa 

confiável para o condicionamento de cerâmicas Y-TZP, bem como 

cerâmicas à base de dissilicato de lítio e ligas nobres, visto que 

apresentou resultados semelhantes aos métodos bem estabelecidos na 

literatura atual. 

Castro et al. (2012) avaliaram a resistência à tração () 

de três sistemas de cimentação resinosa de ativação dual (RelyX ARC, 

RelyX U100 e Panavia F) entre a dentina e uma cerâmica à base de 

zircônia estabilizada por óxido de ítrio (In-Ceram YZ, Vita 

Zanhfabrik) com diferentes tratamentos de superfície. A superfície 

oclusal de 54 terceiros molares humanos hígidos foi exposta e 

condicionada conforme as instruções de cada cimento. Cinqüenta e 

quatro blocos cerâmicos foram planificados e sinterizados (6,4 mm x 

6,4 mm x 4,8 mm). Após, foram divididos em dois grupos conforme o 

tipo de tratamento de superfície: jateamento com óxido de alumínio ≤ 

50 μm ou o sistema CoJet (3M ESPE)(14-28 psi). A cimentação à 

dentina foi realizada de acordo com as instruções de cada fabricante. 

Assim, foram constituídos 6 grupos. Os conjuntos foram armazenados 

em água destilada à 37°C por 24 h e cortados no sentido x e y. Nove 

corpos de prova (cp) por conjunto foram obtidos em média (área 

adesiva de ± 1 mm2). Os cp de cada conjunto foram divididos 

aleatoriamente em 3 condições de armazenagem: ensaio imediato; 60 

dias de armazenagem em água destilada (37ºC) e termociclagem 
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(10.000x, 5ºC-55ºC) (n≥12). Nos grupos imediatos RelyX ARC-

silicatização e Panavia F-jateamento apresentaram as médias mais 

altas de  (13,9 e 13,0 MPa, respectivamente), seguido do RelyX 

U100-jateamento (10,2 MPa). Após a termociclagem, o cimento 

Panavia F-jateamento foi melhor (14,8 MPa) seguido pelo RelyX 

ARC-silicatização e RelyX U100-jateamento (12,9 e 9,9 MPa, 

respectivamente). Após a armazenagem por 60 dias, os cimentos se 

comportaram de forma semelhante, contudo os grupos que foram 

silicatizados demonstraram uma tendência a valores mais elevados de 

 (MPa). O presente estudo teve como base a metodologia descrita na 

dissertação de Castro (2010), com ênfase na avaliação da longevidade 

da união, aspecto fundamental para a sobrevida das restaurações 

cerâmicas com infra-estrutura à base de zircônia cimentadas a 

estrutura dental. 

 

 

 



3 PROPOSIÇÃO 
 

 

 

 

O objetivo neste estudo foi avaliar a adesão entre 

cimentos resinosos duais à dentina e a uma cerâmica à base de 

zircônia tetragonal parcialmente estabilizada por óxido de ítrio (Y-

TZP) que recebeu diferentes estratégias de cimentação e 

envelhecimento (armazenagem em água e ciclagem térmica) a médio e 

longo prazos.  

As hipóteses deste estudo são: 

- O cimento contendo monômero fosfato (Panavia F) 

apresenta maior resistência de união em relação ao cimento auto-

adesivo (RelyX U100) e ao cimento resinoso convencional (RelyX 

ARC), independente do tratamento de superfície cerâmico ou da 

estratégia de envelhecimento; 

- O envelhecimento, simulando longo tempo em 

serviço (por armazenagem em água ou ciclagem térmica), reduz a 

resistência adesiva do conjunto dentina – cimento resinoso – cerâmica, 

independentemente do agente cimentante utilizado (RelyX ARC, 

RelyX U100 ou Panavia F). 
 



4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

 

 

4.1 Preparo dos dentes 

 

 

Após aprovação pelo comitê de bioética da Faculdade 

de Odontologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” Campus de São José dos Campos (048/2008-PH/CEP), 72 

molares humanos hígidos foram limpos e armazenados em água a 4oC 

imediatamente após a extração. Os dentes foram incluídos em resina 

acrílica quimicamente ativada para posterior exposição da dentina 

oclusal em uma máquina de corte (Labcut, Extec, EUA) em baixa 

rotação (250 rpm), sob refrigeração com água, a fim de que a 

superfície oclusal ficasse uniforme e o mais paralelo possível a base 

de resina acrílica. Em seguida, essa superfície foi regularizada em 

politriz (Labpol 8-12, Extec, EUA) empregando lixa d’água de 

granulação nº 600 por 60 s, padronizando a formação da lama 

dentinária (Lopes et al., 2003) (Figura 1). Os materiais utilizados neste 

estudo estão dispostos no quadro 1. 
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Quadro 1- Relação dos materiais, com nome comercial e respectivo 
fabricante, utilizados nesse estudo 
 

Material Nome comercial e fabricante 

Ácido fosfórico 
Condac 37 FGM – Ácido fosfórico 37% 

Dentscare Ltda, Joinville, SC, Brasil 
Adesivo à base de 

cianoacrilato 
 

Suprabond – Gel 
Suprabond, Argentina 

Adesivo dentinário 
 

ED Primer II 
Kuraray Medical Inc, Okayama, Japão 

Adesivo dentinário 
 

Adper Single Bond 2 
3M-ESPE, St Paul, MN, EUA 

Agente de limpeza 
 

Álcool Isopropílico 
Cetus Ind. e Com. Prod. Químicos Ltda, Santo 

Amaro, SP, Brasil 
Cerâmica 

 
VITA In-Ceram YZ 40/15 

Vita Zanhfabrik, Bad Sachingen, Alemanha 
Cimento Resinoso 

 
Panavia F 

Kuraray Medical Inc., Okayama, Japão 
Cimento Resinoso 

 
RelyX™ ARC (Transparent A1) 
3M-ESPE, St. Paul, MN, EUA 

Cimento Resinoso 
 

RelyX™ U100 
3M-ESPE, St Paul, MN, EUA 

Disco Diamantado 
 

Diamond Wafering Blade No. 11-4254 
(102X0,3mm) 

Buehler, Illinois, EUA 
Partículas de 

alumina 
modificadas por 

sílica 

Rocatec Soft, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA  
 

Partículas de 
alumina 

Óxido de Alumínio extra fino (≤45 m) 
Polidental Ind. e Com. Ltda, Cotia, SP, Brasil 

Silano 
Clearfil Porcelain Bond Activator + Clearfil SE 

Bond Primer 
Kuraray Medical Inc, Okayama, Japão 

Silano 
Rely X Ceramic Primer 

3M-ESPE, St Paul, MN, EUA 
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A                           B                          C

 
Figura 1 -  A) exposição dentinária por meio de corte com disco em baixa rotação; 
B) padronização da lama dentinária através de lixas d’água em politriz; C) dentina 
preparada para seguir com as estratégias de cimentação propostas. 
 

 

4.2 Obtenção dos blocos cerâmicos  

 

 

Os blocos cerâmicos Vita In-Ceram YZ - 40/15 (14 

mm x 15 mm x 40 mm) foram posicionados perpendicularmente ao 

disco diamantado (Buehler, Illinois, EUA) em uma máquina de corte 

(Labcut, Extec, EUA) em baixa rotação (200 rpm), sob refrigeração 

com água, para a obtenção de blocos de 8 mm x 8 mm x 6 mm. As 

superfícies dos blocos foram planificadas e polidas em politriz 

(Labpol 8-12, Extec, EUA) empregando lixa d’água de granulação 

1200 (3M, St. Paul, EUA) por 20 s em cada face, resultando em uma 

superfície lisa e uniforme. Após foram submetidos a limpeza sônica 

por 360 s em álcool, sendo que esse procedimento foi repetido até a 

solução apresentar baixa turvatura (aproximadamente 3 vezes), para 

então os blocos serem secos e submetidos à sinterização em um forno 

(VITA ZYrcomat - Vita Zanhfabrik, Alemanha) utilizando programa 

específico da cerâmica, conforme instruções do fabricante. 
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Considerando que a contração de sinterização da cerâmica é em 

torno de 20%, os blocos pós-sinterização obtiveram dimensões 

aproximadas de 6,4 mm x 6,4 mm x 4,8 mm (Figura 2). 

 

Figura 2 - Representação gráfica das dimensões do bloco cerâmico após 
sinterização. 

 

 

4.3 Estratégias de cimentação: blocos cerâmicos 

 

 

Após sinterização, os 72 blocos de YZ foram limpos 

com álcool isopropílico e em seguida em aparelho sônico (Vitasonic, 

Vita Zanhfabrik, Alemanha) por 5 min com água destilada, e divididos 

em 2 grupos, de acordo com o tratamento de superfície a ser 

executado: 

- Jateamento (PA): Tratamento da superfície de 

cimentação com partículas de óxido de alumínio ≤ 45 μm (Al2O3) 

(Óxido de Alumínio extra fino, Polidental Ind. e Com. Ltda, Cotia, 

SP, Brasil), a 10 mm de distância da superfície, durante 20 s (24-28 

psi), com uma incidência de 90º. 
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- Silicatização (SC): tratamento da superfície de 

cimentação com partículas de óxido de alumínio modificadas por 

sílica (SiO2) ≤ 30 μm (Rocatec Soft, 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA), a 

uma distância de 10 mm da superfície, durante 20 s (24-28 psi), com 

uma incidência de 90º. 

 

Após o tratamento, as superfícies receberam um jato de 

ar, isento de umidade e óleo, para a remoção dos resíduos do produto 

jateado. 

 

4.4 Estratégias de cimentação: cimentos resinosos 

 

RelyX ARC:  

 

Para ambos os tratamentos de superfície (jateamento e 

silicatização) realizados na zircônia, foi aplicado RelyX™ Ceramic 

Primer, aguardando-se 5 s, seguido de leve jato de ar isento de 

umidade e óleo, para a total volatilização do solvente. 

A superfície dentinária foi previamente limpa com 

escova tipo Robinson, em baixa rotação, com pasta de pedra pomes, 

lavada com jato de ar e água por 30 s, remoção do excesso de 

umidade, condicionamento com ácido fosfórico à 37% por 15 s, 

lavagem com jato de ar e água por 30 s e, finalmente, remoção do 

excesso de umidade com papel absorvente. 

Duas camadas consecutivas de Adper Single Bond 2 

foram aplicadas à dentina, seguidas de suave jato de ar por 5 s, para 
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evitar o excesso de adesivo na superfície preparada. O adesivo foi 

fotoativado por 10 s (Radii-cal, SDI Limited, Austrália; intensidade: 

1200 mw/cm2). 

As pastas base e catalizadora do cimento foram 

proporcionadas de forma igual, e misturadas, por 10 s, com uma 

espátula plástica. Uma camada de cimento foi aplicada na superfície 

de cimentação da cerâmica e o bloco foi posicionado e pressionado 

(750 g) sobre a dentina. Após o assentamento da cerâmica, aguardou-

se 60 s e as margens da zona de adesão foram fotoativadas por 40 s 

em cada face.  

 
 
RelyX U100:  

 

Para ambos os tratamentos de superfície (jateamento e 

silicatização) realizados na zircônia, foi aplicado RelyX™ Ceramic 

Primer, aguardando-se 5 s, seguido de leve jato de ar isento de 

umidade e óleo, para a total volatilização do solvente. 

A superfície dentária foi previamente limpa com 

escova tipo Robinson, em baixa rotação, com pasta de pedra pomes, 

lavada com jato de ar e água por 30 s e o excesso de umidade foi 

removido com papel absorvente. 

As pastas base e catalizadora do cimento foram 

proporcionadas de forma igual, e misturadas, por 20 s, com espátula 

adequada (plástica). Uma camada de cimento foi aplicada na 

superfície de cimentação da cerâmica e o bloco cerâmico foi 

posicionado e pressionado (750 g) sobre a dentina. Após o 
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assentamento da cerâmica, aguardou-se 60 s e as margens da zona de 

adesão foram fotoativadas por 40 s em cada face.  

 

Panavia F: 

 

Proporções iguais (1 gota) de Clearfil Porcelain Bond 

Activator e de Clearfil SE Bond Primer, foram misturadas com o 

auxílio de um pincel e a solução foi aplicada sobre a superfície de 

cimentação cerâmica, para ambos os tratamentos de superfície 

(jateamento e silicatização). Aguardou-se 5 min e após aplicou-se um 

leve jato de ar, isento de umidade e óleo, para a total volatilização do 

solvente.  

A superfície dentária foi previamente limpa com 

escova tipo Robinson, em baixa rotação, com pasta de pedra pomes, 

lavada com jato de ar e água por 30 s e o excesso de umidade foi 

removido com papel absorvente. 

Uma gota do Líquido A e uma gota do Líquido B do 

ED PRIMER II foram misturadas, com o auxílio de um pincel, e 

aplicadas na superfície dentinária, aguardando-se 60 s. O excesso de 

primer foi removido um suave jato de ar isento de óleo e umidade. 

As pastas A e B do cimento foram proporcionadas de 

forma igualitárias, e misturadas por 20 s com espátula plástica. Uma 

camada de cimento foi aplicada na superfície de cimentação cerâmica 

e o bloco cerâmico foi posicionado e pressionado (750 g) sobre a 

dentina. Após o assentamento da cerâmica, aguardou-se 60 s e as 

margens da zona de adesão foram fotoativadas por 40 s em cada face.  
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4.5 Obtenção dos corpos-de-prova 

 

 

Após a cimentação, os conjuntos dente-cimento-

cerâmica foram armazenados em água destilada à 37ºC por 24 h, até 

serem fixados em uma cortadeira de precisão (Isomet 1000, Buehler, 

EUA) de tal modo que a interface de cimentação ficasse perpendicular 

ao disco diamantado de corte (Diamond Wafering Blade, Buehler, 

EUA). Os cortes foram realizados em baixa rotação (200-250 rpm) e 

sob refrigeração constante de água, obtendo-se cortes homogêneos nos 

eixos X e Y. Os cortes foram realizados primeiramente na zircônia 

para no segundo momento atingir a interface de cimentação e a 

dentina (Castro, 2010; Castro et al., 2011; Castro et al., 2012). Após a 

finalização dos cortes no eixo X, foi aplicado alginato no espaço 

criado pelos cortes a fim de diminuir a vibração do conjunto nos 

próximos cortes (Figura 3 e 4). 

A primeira secção, mais externa e de aproximadamente 

1 mm, foi descartada, devido à possibilidade de haver excesso ou 

ausência de cimento ou irregularidades na interface, que poderiam 

influenciar nos resultados (Della Bona et al., 2000).  
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Figura 3 -   Imagens representativas do corte dos conjuntos cerâmica-cimento-
dente para obtenção dos corpos-de-prova em forma de barra. A, B, C, D) corte 
somente da zircônia nos eixos X e Y; E, F) finalização dos cortes no sentido X.  
 
 
 

D

A B

C D

E F
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Figura 4 – A) preenchimento dos cortes com alginato. B, C, D) finalização dos 
corets no eixo Y; E) corte final da base dos corpos-de-prova soltando os mesmos 
da dentina; F) corpos de prova prontos para  as condições de envelhecimento/teste 
de microtração. 

 

Finalmente, os corpos de prova (cp) apresentavam-se 

como barras não-polidas (non-trimmed) de comprimento mínimo de 7 

mm e com área de formato quadrangular (± 0,9 mm x ± 0,9 mm) e de 

dimensão, aproximada, de 0,81 mm2. 

A B

C D

E F
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4.6 Estratégias de envelhecimento das amostras 

 

 

Após o corte, os cp foram submetidos às condições de 

armazenagem e ciclagem térmica da seguinte forma: 

A)  A- Armazenagem – em água destilada à 

37oC (Estufa Bacteriológica) por 120 ou 180 dias e posterior 

teste de microtração; 

B)  TC- Ciclagem térmica –ciclagem térmica 

com 30.000 ou 60.000 ciclos (5oC–55oC, 30 s em cada banho e 

2 s de transição entre os banhos) e posterior teste de 

microtração. 

Resumidamente, os cp produzidos pelos 72 conjuntos 

(dente-cimento-cerâmica) foram divididos em 24 grupos, 

considerando o tratamento de superfície (2 níveis), cimentos resinosos 

(3 níveis) e envelhecimento (4 níveis) (Quadro 2). Desta forma, três 

conjuntos (dente/cimento/cerâmica) foram designados para cada 

condição. Visto que, a partir de cada conjunto (bloco) foram obtidos 

em média 9 cp, cada grupo de estudo foi composto por, 

aproximadamente, 27 repetições (cp) (n≈27). 
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Quadro 2 - Grupos experimentais conforme os fatores do estudo 

Cimento 
resinoso 

Tipo de Tratamento da 
superfície cerâmica 

Condição de 
envelhecimento* 

Grupos 

ARC –  
RelyX ARC 

PA – Jateamento 

A 120 dias Gr 1 

A 180 dias Gr 7 

TC 30.000 x Gr 13 

TC 60.000x Gr 19 

SC – Silicatização 

A 120 dias Gr 2 

A 180 dias Gr 8 

TC 30.000 x Gr 14 

TC 60.000x Gr 20 

U100 –  
RelyX U100 

PA – Jateamento 

A 120 dias Gr 3 

A 180 dias Gr 9 

TC 30.000 x Gr 15 

TC 60.000x Gr 21 

SC – Silicatização 

A 120 dias Gr 4 

A 180 dias Gr 10 

TC 30.000 x Gr 16 

TC 60.000x Gr 22 

PF –  
Panavia F 

PA – Jateamento 

A 120 dias Gr 5 

A 180 dias Gr 11 

TC 30.000 x Gr 17 

TC 60.000x Gr 23 

SC – Silicatização 

A 120 dias Gr 6 

A 180 dias Gr 12 

TC 30.000 x Gr 18 

TC 60.000x Gr 24 

*A= armazenagem em água à 37°C; TC= ciclagem térmica 
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4.7 Ensaio de microtração 

 

 

A área de todos os cp foi mensurada antes da execução 

do ensaio, com o auxílio de um paquímetro digital (Starret Indústria e 

Comércio Ltda) com precisão de centésimo de milímetro. 

Em seguida, cada cp foi fixado com adesivo à base de 

cianoacrilato nas hastes de um dispositivo de microtração para o 

ensaio (Figura 5). O cp foi posicionado paralelo ao longo eixo do 

dispositivo, a fim de minimizar as forças de torção na zona adesiva. 

Somente as extremidades do cp foram fixadas, permanecendo livre a 

zona adesiva. O dispositivo foi instalado e fixado na máquina de 

ensaio universal (EMIC DL-1000, São José dos Pinhais, PR, Brasil). 

O ensaio foi realizado com uma célula de carga de 50 kgf e velocidade 

de 1 mm.min-1 até fratura do cp (Della Bona et al., 2000; Castro, 2010; 

Castro et al., 2012).  

 
Figura 5- Cp fixado no dispositivo de microtração. 
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A resistência de união “R” (em MPa) foi calculada 

conforme a equação R=F/A, onde “F” é a carga para ruptura do cp 

(em N) e “A” a área interfacial do cp (em mm2). 

 

 

4.8 Avaliação do modo de falha  

 

 

Todos os cp foram analisados sob microscopia óptica 

com aumento de 10 x a 100 x para determinação do padrão de falha 

nas interfaces cerâmica/cimento/dentina. Algumas amostras de cada 

grupo experimental foram selecionadas e analisadas em microscópio 

eletrônico de varredura em alto vácuo (Inspect S50, FEI) utilizando-se 

detector de elétrons secundários ETD, em voltagem de 15 HV, com 

spot de 4.5 (aumentos de 100x a 5.000x). Para isso, elas foram 

inicialmente fixadas sobre base de alumínio, usando uma fita adesiva 

dupla-face, para então serem metalizadas com uma liga de ouro-

paládio em um equipamento específico (Emitech SC7620 Sputter 

Coater, em vácuo, corrente de 10 mA, durante 30 s) que gerou uma 

camada de 8 nm de ouro-paládio. 

As falhas foram classificadas em (Castro et al., 2012): 

1) fratura coesiva na dentina (COES-den);  

2) fratura coesiva do cimento (COES-cim);  

3) fratura coesiva na cerâmica (COES-cer);  
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4) adesiva na interface entre o cimento e a 

cerâmica (ADES-cc); 

5) adesiva na interface entre o cimento e a 

dentina (ADES-cd). 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

 

Os fatores do estudo foram três: tratamento de 

superfície (2 níveis), cimentos resinosos (3 níveis) e condição de 

envelhecimento (4 níveis). Os dados obtidos foram submetidos a 

análise estatística (Análise de Variância 3-fatores seguido de Teste de 

Tukey; p<0,05%), por meio do Programa Minitab versão 16. 

 

 



5 RESULTADOS 

 

 

 

 

A análise estatística incluindo todos os fatores 

avaliados (ANOVA 3-fatores e teste de Tukey) revelou que houve 

influência do tipo de cimento utilizado, da estratégia de 

envelhecimento e do tratamento de superfície aplicado à cerâmica, 

assim como suas interações; com exceção para a interação 

envelhecimento x tratamento de superfície (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - ANOVA 3 fatores dos dados obtidos de resistência adesiva  

Fator p*
Cimento  0,000
Envelhecimento 0,025
Tratamento de superfície 0,008
Cimento x Envelhecimento 0,000
Cimento x Tratamento de superfície 0,000
Envelhecimento x Tratamento de Superfície 0,118
Cimento x Envelhecimento x Tratamento de Superfície 0,000
*(p<0,05) 

 

A tabela 2 ilustra a análise estatística descritiva dos 

grupos conforme número de corpos de prova testados, médias de 

resistência adesiva à microtração (MPa) e respectivos desvios-padrão. 

O número de corpos de prova testados reflete o número de amostras 

sobreviventes após corte, manipulação e termociclagem (n=27). 
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Tabela 2 - Análise descritiva dos resultados obtidos 
 

Cimento 
Tratamento 

de 
Superfície 

Envelhecimento 
Amostras 
testadas 

Média da σ 
(Desvio Padrão) 

RXA 

Silicatização 

A - 120 dias 27 25,9 (6,01) 

A - 180 dias 27 32,9 (7,59) 

TC - 30.000  19 22,7 (10,2) 

TC - 60.000  27 26,9 (10,2) 

Jateamento 

A - 120 dias 12 11,0 (2,67) 

A - 180 dias 12 16,4 (6,30) 

TC - 30.000  12 8,90 (5,47) 

TC - 60.000  14 10,6 (4,91) 

RXU 

Silicatização 

A - 120 dias 22 16,8 (5,44) 

A - 180 dias 17 8,10 (2,90) 

TC - 30.000  19 15,0 (6,47) 

TC - 60.000  20 11,4 (4,55) 

Jateamento 

A - 120 dias 16 17,4 (6,24) 

A - 180 dias 24 16,1 (7,64) 

TC - 30.000  15 18,8 (6,91) 

TC - 60.000  17 13,9 (7,85) 

PF 

Silicatização 

A - 120 dias 14 17,8 (9,89) 

A - 180 dias 27 22,3 (9,30) 

TC - 30.000  15 15,0 (7,49) 

TC - 60.000  12 14,7 (5,59) 

Jateamento 

A - 120 dias 23 29,6 (11,5) 

A - 180 dias 24 15,6 (11,5) 

TC - 30.000  14 24,4 (14,0) 

TC - 60.000  14 21,0 (7,86) 
A= Armazenagem; TC= Termociclagem - # ciclos; Valores de Resistência 
Adesiva e desvio padrão em MPa 
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 Para melhor entendimento dos resultados, os testes 

comparativos foram divididos conforme o fator “envelhecimento” em 

dois níveis: Termociclagem e Armazenagem (Tabelas 3 e 4). Para isto 

foi realizado uma análise de variância de 3 fatores (ANOVA 3-

fatores) seguidas do teste de comparação múltipla de Tukey (p<0,05). 

 
 
Tabela 3 – Média dos valores de resistência adesiva à microtração 
(MPa) das condições experimentais estabelecidas pelas variáveis 
“cimento resinoso”, “tratamento de superfície” e “termociclagem”.  
Grupamentos estatísticos: letras iguais demonstram semelhança 
estatística entre os grupos 
 

Cimento 
Tratamento 

de Superfície
Número 
de ciclos 

Média da σ 
(Desvio Padrão) 

(MPa) 
Significância*

RXA 

Silicatização
30.000  22,7 (10,2) A B C  

60.000  26,9 (10,2) A 

Jateamento 
30.000  8,90 (5,47)            D 

60.000  10,6 (4,91)            D 

RXU 

Silicatização
30.000  15,0 (6,47)     B C D 

60.000  11,4 (4,55)            D 

Jateamento 
30.000  18,8 (6,91) A B C D 

60.000  13,9 (7,85)         C D 

PF 

Silicatização
30.000  15,0 (7,49)     B C D 

60.000  14,7 (5,59)     B C D 

Jateamento 
30.000  24,4 (14,0) A B 

60.000  21,0 (7,86) A B C 
*p<0,05 
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Tabela 4 – Média dos valores de resistência adesiva à microtração 
(MPa) das condições experimentais estabelecidas pelas variáveis 
“cimento resinoso”, “tratamento de superfície” e “tempo de 
armazenagem”.  Grupamentos estatísticos: letras iguais demonstram 
semelhança estatística entre os grupos 
 

Cimento 
Tratamento 

de Superfície
Tempo 

Média da σ  
(Desvio Padrão) 

(MPa) 
Significância*

RXA 

Silicatização
120 dias 25,9 (6,01) A B C 

180 dias 32,9 (7,59) A 

Jateamento 
120 dias 11,0 (2,67)                E F 

180 dias 16,4 (6,30)            D E F 

RXU 

Silicatização
120 dias 16,8 (5,44)            D E F 

180 dias 8,10 (2,90)                   F 

Jateamento 
120 dias 17,4 (6,24)            D E F 

180 dias 16,1 (7,64)            D E F 

PF 

Silicatização
120 dias 17,8 (9,89)         C D E 

180 dias 22,3 (9,30)      B C D 

Jateamento 
120 dias 29,6 (11,5) A B 

180 dias 15,6 (11,5)             D E F 
*p<0,05 
 

Os resultados também foram avaliados 

independentemente de acordo com o tipo de cimento utilizado (Anova 

2-fatores, p=0,05) (Tabelas 5, 6 e 7; Figuras 6, 7 e 8). 

 

 

 
 



 
 

 

92

Tabela 5 – Média dos valores de resistência adesiva à microtração 
(desvio padrão), em MPa, das condições experimentais estabelecidas 
pelas variáveis “envelhecimento” e “tratamento da superfície 
cerâmica”, no fator “cimento resinoso” - RelyX ARC (RXA)  
(p<0,05) 
 

 Silicatização Jateamento Total 

A - 120 dias 25,9 (6,01) B 11,0 (2,67)  D 21,31 (8,66) b 

A - 180 dias 32,9 (7,59) A 16,4 (6,30) CD 27,8 (10,49) a 

TC - 30.000 x 22,7 (10,2) BC 8,90 (5,47) D 17,36 (10,92) b

TC - 60.000 x 26,9 (10,2) AB 10,6 (4,91) D 21,35 (11,71) b

Total 27,43 (9,15) a 11,69 (5,61) b  

A= Armazenagem; TC = Termociclagem 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística na 
respectiva linha ou coluna.  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística entre 
os grupos. 
 

 

Tabela 6 – Média dos valores de resistência adesiva à microtração 
(desvio padrão), em MPa, das condições experimentais estabelecidas 
pelas variáveis “envelhecimento” e “tratamento da superfície 
cerâmica”, no fator “cimento resinoso” - RelyX U100 (RXU) (p<0,05) 
 

 Silicatização Jateamento Total 

A - 120 dias 16,8 (5,44) AB 17,4 (6,24) AB 17,0 (5,71) a 

A - 180 dias 8,10 (2,90) C 16,1 (7,64) AB 12,8 (7,26) b 

TC - 30.000 x 15,0 (6,47) AB 18,8 (6,91) A 16,7 (6,83) a 

TC - 60.000 x 11,4 (4,55) BC 13,9 (7,85) ABC 12,5 (6,32) b 

Total 13,1 (5,98) b 16,4 (7,31) a  

A= Armazenagem; TC = Termociclagem 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística na 
respectiva linha ou coluna.  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística entre 
os grupos. 
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Tabela 7 – Média dos valores de resistência adesiva à microtração 
(desvio padrão), em MPa, das condições experimentais estabelecidas 
pelas variáveis “envelhecimento” e “tratamento da superfície 
cerâmica”, no fator “cimento resinoso” – Panavia F (PF) (p<0,05) 
 

 Silicatização Jateamento Total 

A - 120 dias 17,8 (9,89) B 29,6 (11,5) A 25,1 (12,2) a 

A - 180 dias 22,3 (9,30) AB 15,6 (11,5) B 19,1 (10,8) a 

TC - 30.000 x 15,0 (7,49) B 24,4 (14,0) AB 19,5 (11,9) a 

TC - 60.000 x 14,7 (5,59) B 21,0 (7,86) AB 18,1 (7,49) a 

Total 18,4 (8,97) b 22,5 (12,6) a  

A= Armazenagem; TC = Termociclagem 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes indicam diferença estatística na 
respectiva linha ou coluna.  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes indicam diferença estatística entre 
os grupos. 
 
 
 

 
Figura 6- Média dos valores de resistência adesiva (desvio padrão), em MPa, em 
função do cimento RelyX ARC. 
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Figura 7- Média dos valores de resistência adesiva (desvio padrão), em MPa, em 
função do cimento RelyX U100. 
 

 
 
Figura 8- Média dos valores de resistência adesiva (desvio padrão), em MPa, em 
função do cimento Panavia F. 
 

 

Adicionalmente, foi avaliado a resistência adesiva 

associando cimento e tratamento de superfície. A tabela 8 mostra que 
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o cimento RXA associado a silicatização apresentou os valores mais 

altos de resistencia adesiva, porém o mesmo cimento quando 

associado ao jateamento com óxido de alumínio, apresentou os piores 

resultados de adesão. O cimento PF apresentou altos valores de 

adesão, favorecidos pelo jateamento com óxido de alumínio, e o 

cimento RXU apresentou valores mais baixos de adesão e semelhantes 

entre si quanto ao tratamento de superfície da zirconia. 

 

 

Tabela 8 - Avaliação estatística da média da resistência à microtração 
(MPa) em função do tipo de cimento e tratamento de superfície da 
zircônia 
 
CIMENTO TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIE 
N RESISTENCIA 

ADESIVA * 
RXA Silicatização 100 27,1 A 
PF Jateamento 75 22,6 B 
PF Silicatização 68 17,4 C 

RXU Jateamento 72 16,5 CD 
RXU Silicatização 78 12,8 DE 
RXA Jateamento 50 11,7 E 

*Médias de resistência à microtração (MPa) seguidas de letras diferentes indicam 
diferença estatística (p<0,05) 

 

A análise das superfícies fraturadas estão dispostas nas 

Tabelas 9, 10 e 11, conforme os cimentos RXA, RXU e PF, 

respectivamente. As falhas foram classificadas como descrito 

anteriormente. 
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Tabela 9- Tipo de falha para o cimento RXA - número de amostras 

  120 dias 180 dias TC 30.000 TC 60.000 
  SC* PA** SC PA SC PA SC PA 
COES-dent 2 0 2 0 1 0 5 1 
COES-cim  25 2 24 6 18 3 22 9 
COES-cer 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADES-cc 0 10 1 6 0 9 0 4 
ADES-cd 0 0 0 0 0 0 0 0 
*SC: Silicatização    **PA: Jateamento 
 
 
Tabela 10- Tipo de falha para o cimento RXU - número de amostras 

  120 dias 180 dias TC 30.000 TC 60.000 
  SC* PA** SC PA SC PA SC PA 
COES-dent 1 0 0 2 0 0 0 0 
COES-cim  18 10 13 10 17 5 20 17 
COES-cer 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADES-cc 0 0 0 0 1 0 0 0 
ADES-cd 3 6 4 12 1 10 0 0 
*SC: Silicatização    **PA: Jateamento 
 

 

Tabela 11- Tipo de falha para o cimento PF - número de amostras 

  120 dias 180 dias TC 30.000 TC 60.000 
  SC* PA** SC PA SC PA SC PA 
COES-dent 1 3 2 1 0 0 0 1 
COES-cim  8 20 22 22 10 14 11 13 
COES-cer 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADES-cc 5 0 3 1 5 0 1 0 
ADES-cd 0 0 0 0 0 0 0 0 
*SC: Silicatização    **PA: Jateamento 
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Figura 9 – Falha COES-cim do grupo PF-PA TC 30.000 x: A) superfície do cp 
dentina; B, C) cimento residual na superfície dentinária evidenciando sistema 
adesivo residual (adesivo e cimento resinoso) e túbulos dentinários; D) superfície 
cerâmica.  
 

A B

C D
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Figura 10 – Falha COES-cim, grupo RXA-SC TC 60.000x. A) superfície da 
dentina; B) superfície cerâmica.  
 
 
 

 

Figura 11 – Falha ADES-cc do grupo RXA-PA TC 30.000 x. A) superfície da 
parte dentina do cp com o cimento ocupando toda a superfície fraturada; B) 
superfície cerâmica à base de Y-TZP exposta, sem remanescente de cimento 
resinoso.  
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Figura 12 – Falha COES-cim do grupo RXU-SC 180 d. A, B, C) superfície da 
dentina; D, E, F) superfície cerâmica. 
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C D
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 

 

Este estudo avaliou a união entre dentina humana e 

uma cerâmica à base de Y-TZP, em função de três diferentes cimentos 

resinosos e respectivas estratégias de cimentação usando dois 

protocolos de tratamento de superfície da cerâmica, após métodos de 

envelhecimento a médio e longo prazo.  

A utilização de próteses livres de metal e de sistemas 

de cimentação adesiva é crescente e com indicações cada vez mais 

abrangentes, devido à maior busca por estética e durabilidade das 

restaurações dentais (Della Bona, 2009). O desenvolvimento e 

aprimoramento das cerâmicas à base de Y-TZP contribuíram muito 

para que as próteses dentais se tornassem mais estéticas mantendo 

boas características de resistência e tenacidade à fratura (Kosmac et 

al., 1999;  Lawn et al., 2002; Guazzato et al., 2004; Zhang et al., 2004; 

Sundh et al., 2005; Deville et al., 2006; Studart et al., 2007, Scherrer 

et al., 2011).  

Porém, o alto conteúdo cristalino desta cerâmica 

impossibilita o condicionamento com ácido fluorídrico e posterior 

silanização da superfície de cimentação, dificultando a adesão do 

cimento resinoso à superfície do material (Della Bona et al., 2007; 

Della Bona, 2009).  

Cerâmicas resistentes ao ácido fluorídrico precisam de 

um tratamento de superfície diferenciado para otimizar a adesão às 
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resinas (Della Bona, 2009). Os métodos mais utilizados são o 

jateamento com óxido de alumínio e a silicatização da superfície 

cerâmica de cimentação, aliados à diferentes combinações de cimentos 

resinosos e primers. Estes tratamentos melhoram significativamente os 

valores de resistência de união (Amaral et al., 2013). Além disso, 

estudos mostram que a resistência à flexão biaxial e a confiabilidade 

(módulo de Weibull) são melhorados após o jateamento (Kosmac et 

al., 1999; Curtis et al., 2006a; Papanagiotou et al., 2006; Souza, 2009), 

bem como a resistência à flexão por três pontos (desde que não sejam 

seguidas de tratamento térmico) (Guazzato et al., 2005).  

Além disso, Scherrer et al. (2011) mostraram que a 

silicatização (partículas de 30 µm) de cerâmicas à base de Y-TZP 

melhorou o comportamento de fadiga (fadiga em flexão de três 

pontos) de 15% a 31%. O efeito benéfico do jateamento sobre o 

comportamento de fadiga do material foi atribuído à criação de uma 

camada compressiva na superfície de tração da zircônia, evidenciada 

por difração de raios-X, resultante das mudanças na estrutura 

cristalina do material frente ao impacto das partículas durante o 

procedimento. Os artigos descritos acima suportam os tratamentos de 

superfície empregados neste estudo. 

Atsu et al. (2006) e Tanaka et al. (2008), encontraram 

os maiores valores de resistência ao cisalhamento quando foi utilizada 

a silicatização aliada à um primer composto por MDP e um cimento 

com monômero fosfatado (Panavia F). Porém, Ozcan et al. (2008b), 

obtiveram valores baixos de resistência ao cisalhamento quando os 

protocolos de cimentação resinosa indicados pelos fabricantes foram 
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seguidos. Além disso, houve falha adesiva em todos os corpos de 

prova após a termociclagem (6.000 ciclos, 5ºC - 55ºC), mesmo 

quando utilizado cimentos e primers com monômero MDP (Ozcan et 

al., 2008b). No presente estudo a estratégia de cimentação que 

envolveu silicatização aliado a um cimento contendo monômero MDP 

(PF-SC) apresentou uma tendência de valores mais baixos em 

comparação aos grupos que combinaram agentes cimentantes 

contendo MDP e jateamento com partículas de óxido de alumínio, 

com exceção do grupos com 180 d de armazenagem em água (PF-SC-

180 d: 22,3 MPa;  PF-PA-180 d: 15,6 MPa). Porém, o envelhecimento 

em água (A) afetou significativamente o grupo PF-PA-180 d em 

comparação ao grupo PF-PA-120 d, o que não ocorreu no grupo PF-

SC, que se demonstrou mais estável. No total os grupos de PF jateados 

apresentaram uma média significativamente maior do que os 

silicatizados (22,5 e 18,4 MPa, respectivamente) (Tabela 7; Figura 8).   

O embricamento mecânico gerado entre a superfície 

cerâmica e o cimento resinoso, proporcionado pela rugosidade 

produzida pelo jateamento, participa em grande parte da união 

(Flemimg et al., 2004). Partículas de tamanhos diferentes levam a 

diferentes valores de rugosidade superficial (Souza, 2009), o que pode 

influenciar a resistência adesiva (Oyague et al., 2009a). Com a 

intenção de avaliar também a adesão química proporcionada pelas 

diferentes partículas utilizadas neste estudo, tanto as partículas de 

óxido de alumínio, quanto as partículas de óxido de alumínio 

modificadas por sílica possuíam tamanhos semelhantes (45 e 30 m, 

respectivamente). 
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De acordo com os resultados apresentados de forma 

independente para cada cimento resinoso, é possível perceber que o 

cimento RXA (Tabela 5; 6) apresentou maiores valores de adesão 

após a silicatização (27,43 MPa) comparado ao jateamento (11,69 

MPa). Na SC o impacto das partículas além de criar micro-retenções 

na superfície cerâmica modifica a superfície através da deposição de 

sílica, o que torna a superfície altamente cristalina da Y-TZP mais 

susceptível à cimentação adesiva. A aplicação posterior de silano 

sobre a sílica depositada na superfície promove a união química com o 

cimento resinoso. A baixa resistência adesiva do RXA após PA é 

possivelmente explicada pela composição química deste cimento, que 

não possui elementos de adesão à óxidos metálicos. 

Ao contrário, o cimento PF (Tabela 7; Figura 8) 

apresentou maiores valores de resistência adesiva após jateamento 

com partículas de óxido de alumínio, provavelmente devido à 

presença de monômero fosfatado em sua composição, onde o grupo 

funcional ester-fosfato do MDP combina-se diretamente com óxidos 

metálicos encontrados na cerâmica, promovendo a união (Wegner, 

Kern, 2000). O uso de primers e cimentos à base de MDP mostrou 

altos valores de resistência adesiva entre cimento resinoso e zircônia 

em estudos prévios (Takeuchi et al., 2010; Castro et al., 2012). Já os 

grupos PF silicatizados não alteraram significativamente nos períodos 

de envelhecimento, mostrando-se um sistema estável, o que está de 

acordo com a literatura (Castro et al., 2012). 

Para o cimento RXU (Tabela 6; Figura 7), o jateamento 

com óxido de alumínio apresenta uma tendência a apresentar valores 
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mais elevados de adesão (valores médios: 13,1 e 16,4 para os grupos 

silicatizados e jateados, respectivamente), porém com diferença 

estatística significante somente no período de 180 dias de 

armazenagem, onde apresentou uma média da resistência adesiva de 

8,10 MPa para o grupo silicatizado e 16,1 MPa para o grupo jateado. 

Os grupos jateados não diminuíram os valores de resistência nos 

períodos de envelhecimento, já nos grupos silicatizados a condição 

RXU-180 d apresentou valores de união estatisticamente mais baixos 

em comparação ao grupo 120 d e TC- 30.000x.  

Cimentos resinosos e primers estão em constante 

desenvolvimento, buscando otimizar os valores de  para cerâmicas 

Y-TZP (Kitayama et al., 2010; Castro et al., 2012; Amaral et al., 

2013). Vale lembrar que a interface entre cimento resinoso e os 

tecidos dentários (dentina e esmalte) não pode ser esquecida, pois 

pode ser o elo mais fraco do conjunto. Os três cimentos utilizados 

neste estudo apresentam estratégias diferentes de cimentação no que 

diz respeito ao condicionamento do remanescente dentário: 

condicionamento ácido total + sistema adesivo (RXA); primer 

autocondicionante (PF); e cimento auto-condicionante (RXU). 

Sistemas adesivos com condicionamento ácido total já 

demonstraram sua eficácia tanto in vitro como in vivo (Lopes et al., 

2002), sendo bem conhecido e documentado o método de adesão. As 

possíveis desvantagens do condicionamento ácido total, como o 

aumento da permeabilidade dentinária, da umidade superficial, do 

potencial de irritação pulpar, da desnaturação do colágeno e de uma 

discrepância entre profundidade de desmineralização e capacidade de 
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penetração do agente adesivo serviram como incentivo para o 

desenvolvimento de primers autocondicionantes (Pashley et al., 1992). 

Este tipo de primer modifica a lama dentinária e o esmalte 

simultaneamente, evitando o risco de colapso das fibras de colágeno 

dentinário (Watanabe, Nakabayashi, 1993) e é o caso do cimento 

Panavia F utilizado nesse estudo. 

O cimento resinoso auto-adesivo, apresenta um pH 

inicial igual a 1 elevado-se até 6 durante a reação de presa (Behr et al., 

2004), apresenta uma baixa desmineralização dentinária (Gerth et al., 

2006). Seu mecanismo de adesão à dentina seria baseado na grande 

interação química entre os metacrilatos à base de ácido fosfórico com 

as cargas básicas e a hidroxiapatita presente no tecido dental (Behr et 

al., 2004; Gerth et al., 2006). 

A durabilidade da união entre uma cerâmica à base de 

Y-TZP e um cimento resinoso utilizando testes de resistência à tração 

surgiram em 2009 (Oyagüe et al., 2009a; Oyagüe et al., 2009b; Kern 

et al., 2009; Yang et al., 2010; Kitayama et al., 2010). Quando 

relacionamos esse teste com o conjunto dentina/cimento 

resinoso/zircônia são ainda mais escassos na literatura (Lee et al., 

2011; Castro et al., 2012). Isso provavelmente se deve ao fato da 

dificuldade desta metodologia para com esses materiais e ao desafio 

da análise fractográfica envolvendo mais de uma interface adesiva. 

Lee et al., em 2011, encontraram diferença estatística 

de resistência a microtração após 18.000 ciclos de termociclagem para 

os cimentos estudados (RelyX Unicem e Panavia F 2.0) cimentados à 

dentina humana e Y-TZP. O cimento resinoso contendo MDP 
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(Panavia F 2.0) apresentou valores significativamente superiores 

(p<0,05) aos respectivos grupos do cimento autoadesivo (RelyX 

Unicem). Qualitativamente, o cimento RelyX Unicem apresentou um 

número maior de falhas adesivas, que aumentou após a 

termociclagem, suportando os resultados quantitativos.  

Curtos períodos de armazenagem e/ou baixo número 

de ciclos em ciclagem térmica podem não avaliar a real durabilidade e 

estabilidade de adesão dos materiais avaliados. Nesse sentido, um 

envelhecimento in vitro compatível a 3 e 6 anos de uso clínico foi 

sugerido nesse estudo de acordo com Gale e Darvell (1999), que 

afirmaram que 10.000 ciclos térmicos seriam equivalentes a um ano 

de uso clínico. 

Valores de resistência adesiva iniciais diminuem em 

importância quando temos resultados em longo prazo, visto que o 

tratamento odontológico deve apresentar uma durabilidade do 

conjunto, no mínimo, aceitável. Sistemas adesivos com altos valores 

de resistência adesiva inicial que diminuem significativamente após 

envelhecimento deveriam ser considerados com muita cautela pela 

comunidade odontológica. 

Em estudo publicado recentemente (Hooshmand et al., 

2013), os autores não realizaram ensaios imediatos; somente após 

termociclagem pois o objetivo dos autores era saber os resultados após 

o envelhecimento. A estratégia de não testar grupos imediatos também 

pode ser usada para eliminar previamente grupos com valores de 

resistência adesiva muito baixos (Amaral et al., 2013). 
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Na termociclagem pode ocorrer hidrólise (acelerada 

pela água quente) dos componentes da interface e subsequente 

absorção de água e remoção dos produtos da degradação ou 

oligômeros mal polimerizados e/ou devido a um coeficiente de 

expansão térmico linear mais alto do material restaurador em relação 

aos tecidos dentais. Assim, os efeitos da termociclagem são muito 

dependentes do tamanho da interface adesiva, sendo que para corpos 

de prova de microtração a termociclagem diminuiu significantemente 

a resistência adesiva, sustentando a hipótese de que a termociclagem 

acelera a degradação química da interface (De Munck et al., 2005). O 

que justifica a termociclagem dos corpos de prova e não dos blocos 

inteiros do conjunto cerâmica-cimento-dentina.  

Foi utilizada água como meio de solução na 

termociclagem, porque, além da demanda por uma grande quantidade 

de solução, os resultados com soluções de saliva artificial 

apresentaram-se semelhantes após o armazenamento (De Munck et al., 

2005).  

A maioria dos processos de degradação é dependente 

da taxa de difusão, consequentemente, a área da interface adesiva é tão 

importante quanto o próprio tempo de difusão. Ou seja, se a área 

adesiva for maior será necessário mais tempo para aparecerem os 

efeitos do envelhecimento, pois é necessário mais tempo para a água 

se difundir na interface (Kalachandra, 1989). Uma forma de acelerar 

os efeitos da difusão é armazenar micro-amostras, para que torne o 

caminho da difusão o mais curto possível (De Munck et al., 2005). 

Assim, justifica-se o método de estocagem na forma de corpos de 
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prova (área adesiva máxima = 1 mm2) e não o bloco dente-cimento-

cerâmica, no intuito de acelerar o processo de envelhecimento. 

Os dois métodos de envelhecimento utilizados 

afetaram de forma diferente as estratégias de cimentação avaliadas. 

Isolando os tratamentos de superfície da cerâmica (jateamento ou 

silicatização) e considerando os tempos de armazenagem, o cimento 

resinoso dual convencional (RXA) associado à silicatização manteve 

os valores mesmo após longo envelhecimento; qualitativamente 

apresentaram falhas coesivas no cimento, evidenciando uma 

quantidade significativa de cimento em cada uma das superfícies 

(dentina e zircônia), confirmando uma superioridade na adesão desse 

conjunto. RXA-PA apresentaram valores significantemente inferiores 

de adesão e um maior número de falhas prévias ao teste bem como 

falhas adesivas na interface cerâmica – cimento resinoso (ADES-cc), 

relevando uma baixa performance dessa estratégia de união (Tabela 

9). 

Para o cimento auto-adesivo (RXU), os grupos 

silicatizados demonstraram redução significativa dos valores de 

resistência entre os períodos de 120 dias e 180 dias de armazenagem, 

o que não ocorreu nos grupos RXU-PA. Os padrões de falha dos 

grupos apresentaram, na sua maioria, uma tendência a falhas coesivas 

do cimento tanto para os grupos jateados como para os grupos 

silicatizados seguido de falhas adesivas cimento-cerâmica. 

Na análise qualitativa das falhas do cimento PF, os 

grupos jateados apresentaram uma quantidade maior de falhas COES-

cim, com cimento remanescente nas duas superfícies (cerâmica e 
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dentina). Já os grupos silicatizados, apresentaram falhas ADES-cc ou 

COES-cim com grande parte do cimento na superfície dentinária. 

A diferença na resposta dos cimentos aos mesmos 

protocolos de envelhecimento pode ser atribuída à susceptibilidade de 

cada um dos cimentos à degradação hidrolítica, causada pela difusão 

da água na interface adesiva (Martinlinna et al., 2009). Além disso, a 

diferença no coeficiente de expansão térmico linear (CET) entre os 

materiais utilizados (dentina – cimento – Y-TZP) gera tensões 

térmicas na interface durante a termociclagem, prejudicando a adesão 

(Heikkinen et al., 2009). Como três diferentes cimentos foram 

utilizados, os diferentes CETs podem ter levado a diferentes níveis de 

degradação frente à variação térmica sofrida durante a TC.   

A maioria dos estudos ainda utilizam o teste de 

cisalhamento para avaliar a união entre zircônia e compósitos, sendo 

justificado pela maior facilidade de execução, requerendo menos 

preparo das amostras e menor quantidade e sofisticação de 

equipamentos (Della Bona, van Noort, 1995; Braga et al., 2010). 

Além disso, a micro-tração no cenário avaliado oferece uma enorme 

dificuldade no corte da Y-TZP sinterizada. Porém, para o teste de 

cisalhamento, pequenas variações na geometria da amostra, no ponto e 

no tipo de carregamento, podem produzir valores diferentes de 

resistência de união, além da não uniformidade de distribuição de 

tensões na interface adesiva, resultando valores inadequados de 

resistência adesiva (Della Bona et al., 2000; Braga et al., 2010). 

Devido a estas mesmas características, o teste de cisalhamento 

apresenta maior coeficiente de variação e maior quantidade de falhas 
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coesivas do substrato (Della Bona, Van Noort, 1995; Scherrer et al., 

2010).  

O teste de tração teria um arranjo menos complexo e 

mais apropriado para se avaliar a resistência de união da interface 

adesiva, sendo o mais indicado para este tipo de estudo (Della Bona, 

Van Noort, 1995). Neste trabalho, os cortes realizados após a 

sinterização foram críticos e demorados. Seguiu-se a metodologia 

citada na seção de materiais e métodos. 

As limitações dos estudos in vitro devem ser superadas 

em estudos in vivo bem delineados e com acompanhamento em longo 

prazo. Resultados de estudos in vitro não podem ser diretamente 

extrapolados para a clínica, visto que clinicamente podem apresentar-

se diferentes. Sendo assim, a busca por sistemas adesivos, tratamentos 

de superfície cerâmicos e primers ideais para a cimentação de 

qualquer tipo de restauração indireta deve ser uma atividade de 

investigação constante. A durabilidade da união entre os cimentos 

resinosos e a cerâmica à base de Y-TZP avaliada neste estudo deve ser 

acompanhada clinicamente em longo prazo a fim de verificar o real 

desempenho das estratégias de cimentação avaliadas nesse estudo. 

Recomendações clínicas:  

Para uma união adesiva com maior longevidade entre 

cimento resinoso e cerâmica Y-TZP, recomenda-se o jateamento com 

partículas de óxido de alumínio modificadas por sílica, quando se 

utilizar cimento resinoso dual convencional (RXA), sem adição de 

monômero fosfatado (MDP); já no caso de utilização de cimento 

resinoso dual com MDP (PF) ou cimento resinoso dual auto-adesivo 
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(RXU), o jateamento com partículas de óxido de alumínio se mostrou 

mais promissor no cenário de envelhecimento a longo prazo. 
 



7 CONCLUSÃO 

 

 

 

Levando em consideração as limitações de um estudo 

in vitro e os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

- Os valores médios de resistência à microtração, 

após as estratégias de envelhecimento avaliadas, 

foram superiores para o protocolo RXA-SC, 

seguido pelo protocolo PF-PA e, posteriormente, 

por PF-SC e RXU-PA, rejeitando assim, a 

primeira hipótese experimental; 

- Considerando as estratégias de envelhecimento 

(A e TC), simulando médio e longo tempo em 

serviço, não houve redução significativa da 

resistência adesiva do conjunto dentina – 

cimento resinoso – cerâmica após maior 

envelhecimento, com exceção aos grupos RXU-

SC 180 d e PF-PA 180 d, rejeitando 

parcialmente a segunda hipótese experimental. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos 
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