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Escobar LCB. Efeito de diferentes tratamentos de superfície na resistência de união, 
ângulo de contato, morfologia e análise da distribuição de tensão de laminados 
ultrafinos de cerâmica reforçada por dissilicato de lítio [dissertação]. São José dos 
Campos (SP): Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Ciência e 
Tecnologia; 2017. 
 
 

RESUMO 
 
 

Laminados cerâmicos são utilizados em tratamentos conservadores para 
restabelecer estética e função com mínimo desgaste da estrutura dental. O objetivo 
deste estudo foi avaliar, in vitro, o efeito de dois tratamentos de superfície em 
espécimes cerâmicos ultrafinos de dissilicato de lítio na resistência de união com o 
cimento resinoso. Laminas ultrafinas de cerâmica (14 X 12 X 0,3 mm) foram 
distribuídas aleatoriamente em dois grupos (n=20) de acordo com o tratamento de 
superfície: ácido hidrofluorídrico 5% durante 20 s e silano (HF) e Monobond Etch & 
Prime (Ivoclar, Vivadent) por 60 s (MEP). Dois cilindros de cimento resinoso foram 

confeccionados utilizando matrizes cilíndricas. Após 24 h de armazenamento, os 
espécimes foram submetidos ao ensaio mecânico de microcisalhamento (1 mm/min) 
e o modo de falha foi estabelecido. Dados de resistência de união foram analisados 
pelo teste t de Student (α=0.05). O ângulo de contato foi determinado. Análise 
morfológica das superfícies cerâmicas por meio de microscopia de força atômica e 
eletrônica de varredura foi realizada. Através de análise por elementos finitos foi 
estudada a distribuição de tensão em incisivos centrais superiores restaurados com 
laminados cerâmicos ultrafinos de dissilicato de lítio (0,3 mm). O modelo 
tridimensional foi elaborado no software Rhinoceros e exportado para software de 
análise Ansys. Foram modelados e analisados 04 grupos sob duas condições: 
desgaste ou não de esmalte e tipo de preparo. Foi aplicada uma carga de 100 N e a 
tensão gerada analisada pelo critério de Tensão Máxima Principal. Não houve 
diferença estatística nos valores de resistência de união entre o grupo HF e MEP 
(p=0,117). O ângulo de contato foi influenciado pelo tratamento de superfície 
(p=0,001); espécimes sem tratamento de superfície tiveram o maior ângulo de 
contato (65, 37˚) entanto que o grupo HF exibiu o menor ângulo de contato (33,80˚). 
A análise morfológica mostrou que o condicionamento da superfície com HF foi mais 
obvio mostrando poros, irregularidades e maior rugosidade em comparação com o 
condicionamento com MEP. A análise por elementos finitos mostrou que o grupo 
com laminado cerâmico cimentado sobre o esmalte sem preparo apresentou as 
menores concentrações de tensão tanto no esmalte como no laminado. Laminados 
cimentados sobre esmalte preparado mostraram concentração de tensão na 
interface dente/laminado. O Monobond Etch & Prime se mostrou estatisticamente 
equivalente ao ácido fluorídrico e silano em termos de resistência de união. 
Laminados cerâmicos ultrafinos cimentados sobre esmalte hígido geram menos 
tensão na superfície do dente e laminado. Laminados cerâmicos cimentados sobre 
esmalte preparado não provocam concentração de tensão adicional no esmalte. 
 
 

Palavras-chave: Laminados. Lentes de contato. Cerâmica. Dissilicato de lítio. 
Resistência de união. Microcisalhamento. Análise por elementos finitos. Ângulo de 
contato. Análise de tensão. 



 
 

   
 

Escobar LCB. Effect of different surface treatments on bond strength, contact angle, 
morphology and analysis of stress distribution in ultrathin lithium disilicate ceramic 
laminate veneers [dissertation]. São José dos Campos (SP): São Paulo State 
University (Unesp), Institute of Science and Technology; 2017. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Laminate veneers are becoming a technique used in the conservative treatments by 
the ability to restore aesthetics and function. This study aimed to evaluate, in vitro, 
the effect of two surface treatments on ultrathin lithium disilicate specimens in bond 
strength between treated ceramics and resin cement. Ceramic ultrathin laminates (12 
X 14 X 0.3 mm) were obtained and randomly distributed into two groups (n=20) 
according to the surface treatment: 5% hydrofluoric acid  for 20 s and silane (HF) and 
Monobond Etch & Prime (Ivoclar, Vivadent) for 60 s (MEP). Two resin cement 
cylinders were made using cylindrical matrices. After 24 h storage, microshear bond 
strength tests were performed in a universal testing machine (1 mm/min) and failure 
mode was analyzed. Bond strength data were submitted to Student's t-test (α=0.05). 
The contact angle was measured. Micromorphogical analyses of representatives 
specimens were also performed (atomic force and scanning electron microscopy). 
Finite element analysis studied the distribution of stress in maxillary central incisors 
restored with ultrathin laminate veneers of lithium disilicate (0.3 mm). 3D model was 
elaborated in CAD Rhinoceros® software and exported to analysis software Ansys®. 
Four groups were modeled and analyzed under two experimental conditions: wear or 
non-enamel and type of preparation. A load of 100 N was applied at the palatal face. 
The stress was analyzed by Maximum Principal Stress criteria. Microshear bond 
strength values showed that HF group was not statistically different from MEP group 
(p=0.117). Microshear bond strength values showed that HF group was not 
statistically different from MEP group (p=0.117). Contact angle was influenced by 
surface treatments (p=0.001); specimens without surface treatment had the highest 
contact angle (65.37˚) whereas HF group exhibited the lowest contact angle (33.80˚). 
Surface morphological evaluation showed that hydrofluoric acid etching promoted a 
more obvious surface pattern regarding pores and irregularities with higher surface 
roughness in comparison to self-etching glass ceramic primer. Finite element 
analysis showed that laminates without enamel prepared generated the lowest stress 
in the enamel and in the laminate. Laminates with enamel prepared showed the 
stress concentration in the finishing lines of preparation in the tooth/laminate 
interface. Monobond Etch & Prime obtained statistically equivalent results in terms of 
bond strength to hydrofluoric acid and silane. Ultrathin laminate veneer cemented 
over sound enamel generate less stress on the surface of the tooth and laminate. 
Laminates veneers on prepared enamel do not cause additional tension in the tooth 
structure. 
 
 

Keywords: Laminates veneers. Contact lens. Lithium disilicate. Bond strength. 
Microshear bond strength. Finite element analysis. Contact angle. Stress analysis.  
 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD7Pa6uOvWAhVEI5AKHSCdBtYQFgg1MAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FStudent%2527s_t-test&usg=AOvVaw1kqLeiy6OKM2jZShGbAvWs
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Odontologia Restauradora atual preconiza uma filosofia conservadora no 

propósito de devolver função e estética ao paciente com mínimo desgaste e máxima 

preservação da estrutura dental. A utilização de laminados cerâmicos são uma 

opção de tratamento que vêm se tornando cada vez mais popular entre profissionais 

da saúde bucal (Vanlioglu, Kulak-Ozkan, 2014). 

Hoje, fala-se muito em “lentes de contato”, denominação dada às facetas 

ultrafinas, que trazem a possibilidade de restaurar a estrutura dental com mínimo 

desgaste ou ainda, sem desgaste algum (Farias-Neto et al., 2015). Laminados com 

espessura entre 0,3 a 0,5 mm são uma interessante opção clínica, que oferecem 

durabilidade e uma estética natural (Radz, 2011). 

Com a grande evolução das técnicas e materiais restauradores, atualmente 

é possível a confecção de peças cerâmicas de espessuras reduzidas, com desenhos 

de preparos diferentes dos métodos clássicos convencionais. Graças ao 

aperfeiçoamento dos sistemas cerâmicos e dos protocolos para cimentação adesiva, 

os procedimentos restauradores indiretos ganharam espaço em tratamentos que 

antes só poderiam ser realizados com procedimentos restauradores diretos ou 

restaurações indiretas mais invasivas (Spear, Holloway, 2008; Fradeani et al., 2016). 

A cerâmica vítrea reforçada com dissilicato de lítio, é um material que 

permite criar restaurações cerâmicas com pouca espessura e grande resistência. 

Esses materiais foram desenvolvidos para suprir as deficiências das cerâmicas 

feldspáticas convencionais em relação às propriedades mecânicas, conservando as 

características estéticas que consagraram seu uso (Guess et al., 2011). 

A resistência à flexão da cerâmica de dissilicato de lítio encontra-se num 

valor aproximado de 400 MPa, enquanto das cerâmicas feldspáticas não 

ultrapassam 120 MPa (Oliva et al., 2009). Baixos índice de fratura e alta taxas de 

sucesso clínico são vantagens que vem apresentando o dissilicato de lítio, tornando-

o adequado para a fabricação de restaurações com espessura mínima (Simeone, 

Gracis, 2015; Sulaiman et al., 2015; Yu et al., 2016). 

Por ser preparos conservadores; os laminados cerâmicos não apresentam 

retenção mecânica, de tal modo que, a utilização de uma cimentação adesiva é 
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indispensável como parte do tratamento restaurador. A superfície interna da 

restauração cerâmica deve ser preparada e condicionada com a finalidade de 

otimizar e melhorar a união micromecânica e/ou química entre a cerâmica e o 

cimento resinoso a ser utilizado. A união do cimento resinoso à estrutura dentária é 

reforçada pelo condicionamento ácido do esmalte/dentina e o uso de um sistema 

adesivo (Tian et al., 2014; Rojpaibool, Leevailoj, 2015).  

Muitos métodos de tratamento de superfície foram propostos para alcançar 

uma melhor adesão entre os cimentos resinosos e as superfícies cerâmicas. O 

método mais recomendado na literatura para tratamento de vitrocerâmicas é a 

utilização do ácido fluorídrico e posterior aplicação de silano. O ácido fluorídrico cria 

uma superfície retentiva para união micromecânica através da dissolução da fase 

vítrea, e o silano aplicado melhora a molhabilidade da superfície, promovendo a 

ligação entre a resina e a cerâmica (Della Bona et al., 2004; Torres et al., 2009; 

Yavuz et al., 2015). 

Porém, o uso do ácido fluorídrico tem sido questionado porque é um produto 

venenoso e cáustico que representa potencial perigo para a saúde devido à sua 

toxicidade e volatilidade, especialmente quando entra em contato com a pele 

desprotegida. Este é um problema enorme para a realização de reparos intrabucais 

de cerâmica. Portanto, o uso de HF em baixas concentrações ou a eliminação desta 

etapa pode ser considerado vantajoso não só em termos de saúde dos pacientes, 

mas também especialmente para os clínicos (Bertolini, 1992; Ozcan et al., 2012; 

Schwerin,Gossman, 2017). 

Buscando alternativas ao uso do ácido fluorídrico; outros métodos de 

tratamento da superfície cerâmica foram desenvolvidos; dentre os quais se 

destacam o jateamento da superfície com partículas de óxido de alumínio, aplicação 

do agente de irradiação com lasers de alta potência e tratamento com plasma não 

térmico (Kara et al., 2012; Yavuz et al., 2015; Dos Santos et al., 2016). 

Surgiu assim, recentemente no mercado o primeiro primer cerâmico de 

passo único (Monobond Etch & Prime), que permite o condicionamento e a 

silanização das superfícies vitrocerâmicas em um único passo de trabalho, com a 

proposta de redução do tempo de tratamento das restaurações cerâmicas além de 

oferecer uma união eficaz e duradoura. O principal componente desse novo produto 

é o polifluoreto de amônio que atua reagindo com a fase vítrea da cerâmica criando 
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microretenções, limpando e ativando a superfície. Dentro do frasco do produto está 

também presente o silano que vai gerar a união orgânica / inorgânica (Siqueira FS et 

al., 2016; Ivoclar Vivadent, 2017; Roman-Rodriguez et al., 2017). 

O conjunto dente/cerâmica uma vez em função, deverá suportar forças, 

tensões e deformações. Sendo assim, tanto o dente como a restauração devem ser 

capazes de suportar as tensões causadas pelas forças mastigatórias (Taskonak et 

al., 2004). Com o intuito de avaliar as tensões geradas e sua distribuição, várias 

metodologias foram desenvolvidas tais como holografias, fotoelasticidade, modelos 

matemáticos analíticos, análises experimentais em humanos e/ou animais e análise 

de elementos finitos (Goldstein et al., 1992; Bosso et al., 2015).  

Na Odontologia os métodos convencionais para medir tensões podem ser 

questionáveis devido à incapacidade de criar modelos semelhantes à estrutura 

dentária pela diversidade de substâncias que compõem os dentes e à irregularidade 

de seu entorno além de necessitar de laboratórios bem equipados e instrumentos 

específicos, dificultando a realização do experimento e aumentando seu custo 

(Trivedi, 2014). 

O Modelo por Elementos Finitos (MEF) constitui uma ferramenta de amplo 

uso nas engenharias, que permite, em computador, simular condições específicas 

de um material e/ou estrutura e determinar sua resposta para determinadas 

condições. Esse método é extremamente útil para indicar aspectos mecânicos de 

biomateriais e tecidos humanos que dificilmente poderiam ser medidos in vivo. 

Permite a determinação do estresse e tensão resultante de forças externas, pressão, 

mudanças térmicas e outros fatores (Poiate et al., 2008).  

O MEF vem sendo aplicado em diversas especialidades da odontologia: 

ortodontia, implantodontia, prótese, endodontia (Hussein, Rabie, 2015; Singh et al., 

2016). Ele pode ser considerado um método abrangente capaz de estabelecer a 

distribuição de tensão encontrada em sistemas dentários (Srirekha, Bashetty, 2010). 

Portanto, baseado nas considerações apresentadas, torna-se relevante 

investigar o comportamento das propriedades adesivas, especificamente a 

resistência de união ao microcisalhamento de laminados cerâmicos ultrafinos de 

dissilicato de lítio submetidos a diferentes tratamentos de superfície; assim como 

também avaliar através de análise por elementos finitos a distribuição de tensões em 

dentes restaurados com esses laminados, na tentativa de prever seu sucesso. 
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7 CONCLUSÃO 

Dentro das limitações deste estudo in vitro, de acordo com as hipóteses 

testadas podem ser extraídas as seguintes conclusões:  

1. O tratamento de superfície de cerâmicas vítreas de dissilicato de lítio

de espessura ultrafina com Monobond Etch & Prime mostrou resultados 

estatisticamente equivalentes em termos de resistência de união ao tratamento com 

ácido fluorídrico e silano. 

2. O ângulo de contato foi influenciado pelos tratamentos de superfície;

espécimes sem tratamento de superfície tiveram o maior valor de ângulo de contato 

entanto que o grupo tratado com ácido fluorídrico mostrou o menor valor de ângulo 

de contato e maior energia de superfície. 

3. A análise por elementos finitos mostrou que laminados cimentados

sobre o esmalte sem desgaste geram menores tensões no esmalte e no laminado. 

Laminados cimentados sobre esmalte preparado apresentam concentração de 

tensão na interface dente/laminado. O esmalte hígido mostra maior concentração de 

tensão na sua superfície quando não se encontra recoberto com laminados. Não foi 

encontrada concentração de tensão adicional em laminados com redução e 

recobrimento incisal. 
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