
RESSALVA 

Atendendo solicitação do(a) 

autor(a), o texto completo desta 

dissertação será disponibilizado 

somente a partir de 

03/03/2021.



Campus de Araçatuba                              

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS RESTAURADORES 

INDIRETOS COM DIFERENTES CONDICIONAMENTOS DE SUPERFÍCIE 

 

 

 

 

 

GLÍVIA QUEIROZ LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇATUBA 

- 2019 - 



2 

 

GLÍVIA QUEIROZ LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS RESTAURADORES 

INDIRETOS COM DIFERENTES CONDICIONAMENTOS DE SUPERFÍCIE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Odontologia 

de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” - UNESP, para obtenção do título 

de Mestre em Odontologia, área de Concentração em 

Dentística. 

 

 

 

 

Orientador: Professor Associado Paulo Henrique dos Santos 

          Coorientadora: Professora Doutora Juliana Aparecida Delben 

 

 

 

 

 

Araçatuba- SP 

2019 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação (CIP) 

Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação – FOA / UNESP 

 

 Lima, Glívia Queiroz. 

L732c  Caracterização interna de materiais restauradores indiretos  

 com diferentes condicionamentos de superfície / Glívia Queiroz 

 Lima. - Araçatuba, 2019 

  90 f. : il. ; 6 tab. 

 

  Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista, 

 Faculdade de Odontologia de Araçatuba 

  Orientador: Prof. Paulo Henrique dos Santos 

  Coorientadora: Profa. Juliana Aparecida Delben 

 

  1. Cerâmica dentária 2. Rugosidade 3 Ácido fluorídrico 

 I. Título 

 

    Black D2 

    CDD 617.6 

 

Claudio Hideo Matsumoto – CRB-8/5550  



4 

 

Dedicatória 

 

À minha mãe, Almisa Queiroz, que é a pessoa que eu mais admiro, respeito e me 

espelho. Mainha, não consigo mensurar a gratidão que tenho por toda dedicação, apoio e 

credibilidade voltados a mim durante toda essa trajetória, sem dúvida alguma eu não teria 

conquistado esse título sem sua dedicação e fomento. Obrigada pelo amor, pelas 

abdicações, orações e pelo trabalho em dobro. Me desculpe pela ausência durantes esses 

dois anos, cada dia longe da senhora me doeu na alma. Não foi fácil, para nós duas, 

aguentar firme até aqui, mas sem seus ensinamentos de vida e, principalmente, a fé que 

me ensinou a não deixar de lado, fizeram com que vencêssemos mais essa batalha. Eu 

sou uma extensão sua e agradeço a Deus todo dia por ter a senhora como mãe, pois esse 

amor é divino, sem explicação. A senhora é minha vida! 

Ao meu pai, Francisco Liberato, por todo amor, carinho e cuidado. Obrigada por 

ser exemplo de fortaleza e por me ensinar a passar pelas adversidades da vida sem baixar 

a cabeça e sempre com bom humor. Suas lágrimas de saudade e preocupação da filhinha 

caçula na cidade grande me incentivaram a dar o meu melhor. Te amo, painho! 

Ao meu irmão, Weyber Queiroz, meu segundo pai. Obrigada por ser exemplo de 

inteligência (difícil competir com quem tem quatro faculdades), caráter, bondade, pró 

atividade e competência, se eu tenho algum resquício de alguma dessas qualidades 

aprendi com você certamente. Obrigada pela ajuda financeira, por segurar a barra em casa 

com tamanha pacificidade e por ser meu porto seguro em qualquer situação. Obrigada por 

trazer a Cíntia Candido para nossa família também, ela é especial e do bem. Te amo 

incondicionalmente e te respeito. 



5 

 

Ao meu irmão, Leyb Queiroz, a quem tenho a honra de dividir essa família linda. 

Obrigada por me ensinar a ser positiva, pois você é a pessoa que mais acredita no melhor 

das pessoas e do mundo e que não se abala com a maldade alheia. Você é um exemplo de 

simplicidade e alegria. Obrigada por me defender dessa maldade também. Te amo 

eternamente!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Agradecimento especiais 

 

A Deus, por ter fortalecido minha fé todos os dias para que eu pudesse suportar 

todos os obstáculos. 

Ao meu orientador, Prof. Ass. Paulo Henrique dos Santos, pela paciência e 

sabedoria repassadas a mim. Obrigada por cada ensinamento e pela confiança, certamente 

toda minha evolução na área científica eu devo ao senhor. Cultivo profunda admiração 

pelo senhor e agradeço todos os dias pelo universo ter conspirado para eu ter me tornado 

sua orientada. Me sinto honrada e fazer parte da sua equipe de alunos. 

À minha coorientadora, Juliana Aparecida Delben, pelo suporte e conselhos 

dados. Me espelho muito na sua história, obrigada. 

Ao Prof. Ass. André Luiz Fraga Briso, obrigada por cada conselho e crítica, me 

ajudou muito a ampliar minha visão científica. 

Ao Prof. Tit. Renato Sundfeld, obrigada por ser um professor tão dedicado e 

gentil. Sou uma grande fã de todo seu trabalho. 

À Profa. Ass. Ticiane Fagundes, tenho uma grande admiração pela sua carreira 

e mente brilhante. Obrigada por todas as críticas construtivas. Obrigada! 

Ao Prof. Ricardo Okida, pelos inúmeros compartilhamentos de conhecimento. 

Ao senhor todo meu respeito e admiração pela sua trajetória profissional.  

Ao Prof. Ass. Wirley Assunção, obrigada pelo suporte e pela contribuição com 

os trabalhos que desenvolvemos. Muito obrigada pela colaboração e por estar sempre de 

portas abertas. 

À Profa. e amiga, Thaís Yumi Umeda Suzuki, meus mais sinceros 

agradecimentos. Você foi quem me ensinou as coisas básicas do mundo científico com 

toda paciência e dedicação. Obrigada pelas críticas, puxões de orelha, por ter sempre os 



7 

 

melhores conselhos e pelos momentos de alegrias. Eu te devo muito, obrigada pela 

amizade. 

Ao Prof. Ass. Alberto Delbem, por ter nos disponibilizado o equipamento 

goniômetro e, além de tudo, ter nos recebido tão bem e nos oferecer explicações sobre as 

análises e cedido informações valiosas para o andamento do trabalho. 

Ao CNPEM, em nome dos técnicos Carlos e Davi, pela oportunidade de realizar 

muitas análises em seus respectivos laboratórios e nos recepcionar tão educadamente, nos 

repassando ensinamentos valiosos. Muito obrigada, eu nunca irei esquecer essa 

experiência.  

 

 

 

 

 



8 

 

Agradecimentos 

 

À minha fiel amiga, Stephanye Pinto Biss e sua família, por ter sido também 

minha família durante esses dois anos. Obrigada por me acompanhar em todos os 

momentos e me defender quando eu não consegui. Sua companhia me trouxe, além de 

muita alegria, um crescimento pessoal gigantesco. Eu sinto saudades todos os dias de 

você, da nossa casa, das nossas aventuras e do nosso cachorro Vida e até das nossas 

brigas. Eu te amo! 

Aos meus amigos de turma, Caio, Isis e Ana Carolina, a vocês eu devo muito! 

Obrigada por todas as parcerias, trabalhos em grupo e pelo ambiente descontraído e 

afetuoso no qual convivi com vocês, grande parte do meu aprendizado foi construído ao 

lado de vocês. Obrigada meu amigo Caio Pavani, minha amiga Isis Hoshino e minha 

amiga Ana Carolina, espero pagar todos os favores com castanha de caju. Adoro vocês! 

À minha amiga de pós graduação, Bruna de Oliveira Reis, que tive a honra de 

dividir grandes momentos de alegria e conversas sobre as aflições. Sou uma grande fã 

sua, você me incentiva a ser uma pessoa melhor. Sou muito grata a Deus por ter me 

colocado no seu caminho, pois facilitou o meu. Obrigada pelos conselhos mais sábios e 

coerentes. Te levarei no coração para o resto da vida, você sempre estará em minhas 

orações! 

Ao meu amigo de pós graduação Henrico Strazzi, muito obrigada, você é 

sinônimo de competência e também de solidariedade, nunca esquecerei o quanto você foi 

solícito e me ajudou incansavelmente na reta final do nosso trabalho. Obrigada por ser 

tão leve, te admiro muito! 



9 

 

A minha amiga de pós graduação Ana Teresa Maluly Proni, eu agradeço pela 

pro atividade e pela enorme ajuda, você me ensinou muito! Seu coração é tão grande 

quanto você. 

 Aos meus colegas de Departamento, Marjorie, Mariana, Lara, Fernanda, 

Morgana, Lívia e Diego, agradeço pelo convívio e por sempre estarem dispostos a me 

ajudar. Vocês estarão sempre no meu coração, lembrarei de cada um com um sorriso no 

rosto. 

Ao meu querido namorado, Matheus Barrocas, agradeço pela paciência, pelo 

apoio e por ter me dado suporte em todos os momentos que precisei quando estávamos 

juntos. Você foi peça fundamental para meu crescimento. Você se tornou minha família, 

te amo! 

Ao meu amigo, Atila Vinícius, meu grande companheiro de batalhas. Nossa 

amizade representa muito para mim, te amo e obrigada por estar nessa comigo mais uma 

vez! 

Às minhas amigas do Ceará, Rayanne, Vladia, Raquel, eu sou grata pela força 

que me deram em todos os aspectos da minha vida, sei que rezaram muito por mim e isso 

não consigo agradecer em palavras, somente retribuir a oração. Vocês são fundamentais! 

Aos meus vizinhos de Araçatuba, D. Neuza e Sr. Eurides, obrigada pelo amor, 

vocês me fizeram sentir o amor familiar todas as vezes que precisei de afeto. Muito 

obrigada de coração, estarei rezando pela saúde de vocês sempre! 

Às minhas amigas de Araçatuba, Luana Trevelin e Beatriz Furtado e suas 

famílias, queria deixar meu agradecimento pela vida social em Araçatuba, vocês foram 

uma grata surpresa. Fico feliz por ter compartilhado de momentos alegres. 

À toda família Queiroz Lima, em especial à minha avó, Julia, por representar as 

mulheres guerreiras e destemidas da nossa família, pois essa é uma característica que 



10 

 

herdamos dela. Às minhas tias Anaila, Alzenira, Aila, Albanita e Albanisia obrigada pelo 

apoio, pela torcida, pelas orações e por acreditar no meu potencial. Aos meus primos, 

Raynon, Jhelsa, Michelly, Rigeriane, Kelly, Jhelda e os demais, por me dar amor, força, 

ombro, apoio psicológico, carona e hospedagem. Obrigada por sempre fazer da minha 

chegada ao CE uma grande festa. A saudade que eu senti de cada um de vocês e das 

nossas confraternizações nas datas comemorativas me fez ter a convicção que família é 

sagrada e a minha é um presente de Deus. Obrigada aos meus tios Agenor, Linete, Alzenir 

e Pedro por me dar tanto carinho que nem sei como expressar, estive representando nossa 

família da melhor maneira possível, assim como vocês me pediram. Amo todos vocês! 

 Aos funcionários do Departamento, Peterson, Carlos e Neuci, obrigada por 

sempre estarem dispostos a ajudar. 

À Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, na pessoa do Diretor 

Prof. Tit. Wilson Roberto Poi e o Vice-Diretor, Prof. Tit. João Eduardo Gomes Filho, 

pelo acolhimento e oportunidade de realização do curso de Mestrado. Agradeço pelo 

empenho e dedicação para o crescimento não só da faculdade, mas também da pós-

graduação em Odontologia da FOA. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia, da Faculdade de 

Odontologia de Araçatuba, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

com o atual coordenador Prof. Adj. André Luiz Fraga Briso. 

Aos funcionários da Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba – UNESP, Valéria Zagato, Lilian Mada e Cristiane Lui, pela 

disponibilidade e gentileza em ajudar. 

 

 

 



11 

 

Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 

caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar.” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

QUEIROZ LIMA, G. Caracterização interna de materiais restauradores indiretos com 

diferentes condicionamentos de superfície [dissertação] – Araçatuba: UNESP- 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 2019. 

 

RESUMO 

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da aplicação de ácido fluorídrico com 

diferentes tempos e concentrações na superfície de materiais restauradores indiretos 

obtidos a partir de blocos utilizados na tecnologia CAD-CAM.  

Materiais e Métodos: Amostras dos materiais restauradores indiretos medindo 

4x4x0,8mm foram obtidos a partir de blocos CAD para cada material estudado: resina 

nanocerâmica Lava Ultimate (3M Espe), monossilicato de lítio reforçado por zircônia 

Celtra Duo (Dentsply) e cerâmica híbrida Vita Enamic (Vita). Os materiais foram 

submetidos à aplicação de ácido fluorídrico com concentração de 5% ou 10%, sendo o 

mesmo aplicado pelos tempos de 20, 40, 60 ou 90 segundos. Um grupo controle para cada 

material foi avaliado, sem nenhum tratamento de superfície, contabilizando nove grupos 

de cada material (n=10). As amostras foram avaliadas em relação à rugosidade de 

superfície (Ra e Rz), avaliadas em microscopia óptica confocal; ângulo de contato (θ), 

energia de superfície (s) e energia livre total de interação (∆G) avaliados em goniômetro,  

e resistência de união ao cimento resinoso avaliada através do teste de microcisalhamento. 

Imagens das amostras foram obtidas em microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microscopia óptica confocal e microscopia de força atômica. Os dados de rugosidade de 

superfície, ângulo de contato, energia de superfície, energia livre total de interação e 

resistência de união foram submetidos à ANOVA dois fatores e teste de Tukey (p<0,05). 

Resultados: Os resultados mostraram que, de maneira geral, o monosilicato de lítio 

reforçado por zircônia Celtra Duo apresentou melhores resultados quando submetido ao 
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condicionamento com ácido fluorídrico 10% por 40 ou 60 segundos de aplicação. A 

resina nanocerâmica Lava Ultimate apresentou melhor performance quando condicionada 

com ácido fluorídrico 10% por 20 ou 40 segundos, enquanto que a cerâmica híbrida Vita 

Enamic apresentou melhores resultados quando condicionada com ácido fluorídrico 5% 

por 90 segundos.  

Conclusão: Cada material interagiu de maneira diferente ao condicionamento com ácido 

fluorídrico, sendo que o conhecimento do adequado protocolo para cada material é 

essencial para garantir melhorias nos processos de adesão e durabilidade das restaurações 

indiretas. Celtra Duo apresentou de maneira geral propriedades mecânicas superiores aos 

demais. 

Relevância clínica: Recomenda-se protocolos específicos de tratamento de superfície 

com ácido fluorídrico de acordo com a composição de cada material restaurador indireto. 

 

 

Palavras-chave: Propriedades de Superfície. Ácido Fluorídrico. Interações Hidrofóbicas 

e Hidrofílicas. 
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QUEIROZ LIMA, G. Internal characterization of indirect restorative materials with 

different surface etching protocols [dissertation] - Araçatuba: UNESP - São Paulo State 

University; 2019. 

 

ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study was to evaluate the effect of different times and 

concentration of hydrofluoric acid etching on the surface of indirect restorative materials 

obtained from blocks used in CAD-CAM technology.  

Methods and Materials: Samples of indirect restorative materials measuring 

4x4x0.8mm were obtained for each restorative material studied: Lava Ultimate 

nanoceramic resin (3M Espe), Celtra Duo zirconia-reinforced lithium silicate ceramic 

(Dentsply) and Vita Enamic polymer-infiltrated ceramic-network material (Vita). The 

materials were submitted to etching with 5% or 10% hydrofluoric acid for 20, 40, 60 or 

90 seconds. A control group for each material was evaluated without any surface 

treatment, totaling nine experimental groups for each material (n = 10). The samples were 

evaluated in relation to surface roughness (Ra and Rz), evaluated by confocal optical 

microscopy; contact angle (θ), surface energy (s) and total free interaction energy (∆G) 

evaluated by goniometer; and microshear bond strength to resin cement. Sample images 

were obtained by scanning electron microscopy (SEM), confocal optical microscopy and 

atomic force microscopy. Data of surface roughness, contact angle, surface energy, total 

free interaction energy and bond strength were submitted to two-way ANOVA and Tukey 

test (p<0.05).  

Results: The results showed that, in general, the Celtra Duo zirconia-reinforced lithium 

silicate ceramic showed better results when subjected to etching with 10% hydrofluoric 
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acid for 40 or 60 seconds. Lava Ultimate nanoceramic resin showed better performance 

when etched with 10% hydrofluoric acid for 20 or 40 seconds, while Vita Enamic 

polymer-infiltrated ceramic-network showed better results when etched with 5% 

hydrofluoric acid for 90 seconds.  

Conclusion: Each material showed different characteristics after etching with 

hydrofluoric acid, and the knowledge of the proper protocol for each material is essential 

to ensure improvements in the adhesion process and durability of indirect restorations. 

Celtra Duo presents general ways of mechanical properties superior to the others. 

Clinical relevance: Specific surface treatment protocols with hydrofluoric acid are 

recommended based on the different compositions of indirect restorative materials. 

 

Keywords: Surface Properties. Hydrofluoric Acid. Hydrophobic and Hydrophilic 

Interactions. 
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INTRODUÇÃO 

 A procura pela mimetização da estrutura dentária natural aumentou 

significativamente a utilização de materiais restauradores indiretos, especialmente das 

cerâmicas odontológicas, não somente na região anterior da maxila para a melhora da 

estética do sorriso,1 mas também em casos de reabilitações orais complexas. Como a 

fabricação de restaurações indiretas pela tecnologia CAD-CAM oferece vantagens 

versáteis, como economia de tempo e eliminação de potenciais fontes de erro, a crescente 

disseminação do fluxo de trabalho digital é uma tendência próxima. 2,3  

 Atualmente, o desenvolvimento de novos materiais CAD-CAM é um dos campos 

mais ativo da indústria odontológica. Muitos materiais restauradores indiretos estão 

atualmente disponíveis, com diferentes propriedades mecânicas e físicas, cuja estética 

depende de fatores como: tamanho, forma, cor, textura superficial, translucidez e 

características ópticas do material.4,5 Dentre os materiais disponíveis no mercado, as 

cerâmicas vítreas reforçadas por dissilicato de lítio são extensamente utilizadas para a 

confecção de restaurações anteriores e posteriores, e possuem boas propriedades ópticas 

e mecânicas. Novos materiais têm surgido como alternativa para as restaurações indiretas, 

como o monossilicato de lítio que se caracteriza como silicato de lítio reforçado por 

zircônia, resina nanocerâmica e a cerâmica híbrida, que é uma cerâmica infiltrada por 

uma rede polimérica.4  

O material Celtra Duo (Dentsply Sirona) é um monosilicato  de lítio contendo 

10% de dióxido de zircônio, dissolvidos totalmente na matriz de vidro, que pertence à 

classe de "cerâmicas de vidro de alta resistência". Sua boa resistência flexural é resultado 

da adição de dióxido de zircônia na composição.6 Já o material Lava Ultimate (3M Espe) 

é caracterizado como uma resina nanocerâmica, que possui partículas cerâmicas de sílica 

e zircônia de tamanho nanométrico e nanoaglomerados (nanoclusters) em uma rede de 
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resina altamente reticulada. A combinação de nanopartículas de sílica e zircônia com 

nanoaglomerados de zircônia-sílica reduz o espaço entre as partículas de carga.6,7 A parte 

inorgânica constitui aproximadamente 80% do material (69% de SiO2, 31% de ZrO2), 

enquanto que a parte orgânica (UDMA e Bis-EMA) constitui cerca de 20% do material.6,7 

O material Vita Enamic é composto por uma parte de cerâmica (75% em volume, 

86% em peso) e uma parte de polímero (25% em volume). A sua fase de cerâmica é 

constituída por uma matriz feldspática porosa, enquanto sua parte polimérica é constituída 

por UDMA e TEGDMA. É formado pela penetração da fase cerâmica pré-sinterizada no 

polímero.6,7 Há relatos científicos de que a combinação de fases de cerâmica e polímero 

confere estabilidade a esses materiais, resistência à flexão, elasticidade e dureza 

semelhante à estrutura natural do dente.6,8 A presença de uma rede polimérica ajudaria a 

absorver mais as tensões mastigatórias do que as cerâmicas vítreas.6 Tem sido relatado 

que cerâmicas infiltradas com polímero têm uma resistência à flexão de aproximadamente 

150 MPa, enquanto as resinas nanocerâmicas têm uma resistência à flexão de 200 MPa.6,7 

9, 10 Suas diferenças químicas devido à composição do material e ao mecanismo de ligação 

matriz orgânica e inorgânica podem causar resistência variada à degradação mecânica e 

química dos materiais.10, 11 

 Cerâmicas infiltradas com polímeros e resinas nano-cerâmicas são relatadas como 

tendo várias vantagens em comparação com materiais restauradores convencionais, no 

entanto, informações disponíveis sobre as propriedades desses materiais após um período 

de uso prolongado são limitadas.10,11 Um dos fatores que determinam a durabilidade da 

restauração é a correta união material restaurador e agente de cimentação. Para diferentes 

tipos de materiais, são sugeridos procedimentos específicos de pré-tratamento de 

superfície para otimizar sua capacidade de umedecimento e posterior ligação ao cimento 

resinoso. O pré-tratamento mais comum para cerâmicas vítreas é o condicionamento com 
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ácido fluorídrico seguido de aplicação de silano.12 No entanto, para materiais à base de 

resina, é também indicado o jateamento de óxido de alumínio como pré-tratamento, 

seguido da aplicação de silano.13 Os tratamentos mais sugeridos para estes materiais são 

uma combinação de tratamento mecânico (sandblasting) e químico (monômeros 

fosfóricos) ou a aplicação de revestimento de sílica combinada com o uso de silano.14,15 

Assim, na maioria das aplicações, tratamentos para limpeza e criação de irregularidades 

superfíciais são seguidos pela aplicação de um agente de ligação químico.  

No entanto, pouco se sabe na literatura acerca da melhor combinação de 

tratamento mecânico e químico na superfície destes materiais, incluindo a concentração 

e tempo ideal de aplicação do condicionamento com ácido fluorídrico. Um 

condicionamento com ácido fluorídrico maior que o ideal poderia ocasionar 

enfraquecimento do material, união insuficiente com o agente de cimentação, com 

consequente diminuição da resistência de união.16   

 Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do pré tratamento com 

ácido fluorídrico com diferentes tempos e concentrações nas características de superfície  

(rugosidade, ângulo de contato, energia de superfície e energia livre total de interação – 

Delta G) de materiais restauradores indiretos (cerâmica híbrica, monossilicato de lítio 

reforçado por zircônia e resina nanocerâmica) e resistência de união destes materiais a 

um cimento resinoso. As hipóteses nulas testadas foram: (1)  Não haverá diferença entre 

os diferentes tratamentos de superfície na caracterização superficial e resistência de união 

de um cimento resinoso aos diferentes materiais estudados, e (2) não haverá diferença 

entre os diferentes materiais restauradores estudados, independente do tratamento de 

superfície realizado, na caracterização de superfície e resistência de união a um cimento 

resinoso. 
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