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Silva IR. Avaliação da resistência de união da interface cerâmica Y-TZP/dentina 
humana utilizando diferentes agentes de cimentação e tratamentos de superfície  
 [Dissertação de Mestrado]. Taubaté: Universidade de Taubaté, Programa de Pós-
graduação em Odontologia, 2014. 74 p. 
 

RESUMO 
 
Hipótese do estudo: A hipótese do presente estudo é de que o cimento resinoso 
autoadesivo U200 apresente melhores valores de resistência adesiva entre os 
substratos zircônia Y-TZP/dentina humana, em comparação com o cimento resinoso 
convencional C&B Cement, utilizando dois tratamentos de superfície distintos 
(jateamento com óxido de alumínio e silicatização (Rocatec) na superfície da 
zircônia; e que o tratamento de superfície influencie positivamente os resultados de 
resistência adesiva. Objetivos: Avaliar por meio de teste de microcisalhamento a 
resistência adesiva da zircônia Y-TZP cimentada à dentina humana utilizando 
diferentes agentes de cimentação e tratamentos de superfície. Método: Foram 
utilizados 42 molares humanos recém extraídos, incluídos 2/3 de suas raízes em 
resina acrílica. A superfície oclusal foi desgastada até exposição da dentina média, 
tratada de acordo com as recomendações dos fabricantes dos cimentos. Quarenta e 
dois blocos de zircônia Y-TZP (10x10x3mm) foram divididos aleatoriamente em três 
grupos de acordo com o tratamento de superfície (sem tratamento-controle, 
jateamento com óxido de alumínio-Al2O3 ou silicatização-Rocatec). Todos os blocos 
de zircônia foram cimentados seguindo as recomendações dos fabricantes e 
divididos em seis grupos combinando os diferentes tratamentos de superfície e 
agentes de cimentação. Os espécimes foram armazenados em água destilada 37°C 
por 24h e após este período foram submetidos ao teste de microcisalhamento em 
máquina de ensaios universal (Shimadzu AGX) com velocidade constante de 
0,5mm/min até ocorrer fratura da interface. Os valores foram obtidos em Mpa e as 
superfícies de fraturas avaliadas e classificadas em: adesiva, coesiva e mista. As 
médias dos valores de resistência de união e a porcentagem das fraturas foram 
calculadas, e os valores submetidos à análise estatística, utilizando os testes Análise 
de Variância (two way) e pos-hoc teste T de Student, adotando p<0,05. Resultados: 
Quanto ao agente de cimentação os resultados obtidos para os grupos sem 
tratamento de superfície o cimento autoadesivo U200 apresentou melhor 
performance quando comparado ao cimento convencional C&B Cement; os grupos 
submetidos ao jateamento com Al2O3 e Rocatec não apresentaram diferença 
estatística entre os cimentos U200 e C&B Cement. Quanto à analise de superfície, 
os grupos cimentados com C&B e U200 apresentaram predominantemente falhas de 
natureza mista. Conclusão: Com base nos resultados encontrados no presente 
estudo foi possível concluir que o tratamento de superfície que melhor influenciou a 
resistência adesiva foi o jateamento com Al2O3, atendendo melhor os dois agentes 
de cimentação. Quanto ao agente de cimentação o U200 apresentou os melhores 
resultados sem tratamento de superfície. O C&B Cement e U200 apresentaram 
valores semelhantes com a superfície jateada com Al2O3. Para o Rocatec, os 
cimentos U200 e C&B Cement apresentaram valores semelhantes, entretanto 
menores do que os valores conseguidos para o Al2O3. 
 
 
Palavras-chave: Zircônia; Cimento resinoso; Tratamento de Superfície; Adesão; 
Resistência adesiva; Silicatização; Óxido de Aluminio; Microcisalhamento. 



 
 

Silva IR. Evaluation of bond strength of Y-TZP / dentin ceramic interface using 
different cementing agents and surface treatments [Thesis]. Taubaté: University of 
Taubaté, Graduate Program in Dentistry, 2014. 74 p. 
 
 

ABSTRACT 
 
Study hypothesis: The hypothesis of this study is that the resin cement Self Adhesive 
U200 present best values of bond strength between zirconia substrates Y-TZP / 
dentin compared to conventional resin cement C & B Cement, using two surface 
treatments distinct (sandblasting with aluminum and silica coating (Rocatec) oxide on 
the surface of zirconia, and the surface treatment positively influence the bond 
strength. Objectives: To assess via microshear test the bond strength of zirconia Y-
TZP cemented to dentin human using different cementing agents and surface 
treatments. Method:. freshly extracted human molars 42, including two thirds of its 
roots in acrylic resin were used the occlusal surface was worn until the middle dentin 
exposure, treated according to the recommendations of the cement manufacturers. 
Forty-two blocks of Y-TZP zirconia (10x10x3mm) were randomly divided into three 
groups according to the surface treatment (untreated control, blasting with aluminum 
oxide or silica coating-Al2O3-Rocatec). All zirconia blocks were cemented following 
the manufacturers' recommendations and divided into six groups combining different 
surface treatments and cementing agents. The specimens were stored in distilled 
water 37 ° C for 24 h and after this period underwent microshear test in a universal 
testing (Shimadzu AGX) machine with constant speed of 0.5 mm / min until fracture 
occurs interface. The values were obtained in MPa and the fracture surfaces 
evaluated and classified as: adhesive, cohesive and mixed. The average values of 
union strength and the percentage of fractures were calculated, and values subjected 
to statistical analysis using analysis of variance tests (two way) and post-hoc 
Student's t test, considering p <0.05. Results: Regarding the cementing agent the 
results for the groups without surface treatment U200 self-adhesive cement showed 
better performance when compared to conventional cement C & B Cement; groups 
subjected to blasting with Al2O3 and Rocatec showed no statistical difference 
between the U200 and cements C & B Cement. As for the analysis of surface groups 
cemented with C & B and U200 were mostly mixed nature of failures. Conclusion: 
Based on results of this study it was concluded that the surface treatment that best 
influenced the bond strength was blasting with Al2O3 to better serve the two 
cementing agents. As the cementing agent U200 showed the best results without 
surface treatment. The C & B Cement and U200 showed similar values with the 
surface sandblasted with Al2O3. Rocatec to the U200 and cement Cement B & C 
showed similar, though lower than the values obtained for Al2O3 values. 
 
 
Keywords: Zirconia; Resin cement; Surface Treatment; Adhesion; Bond strength; 
Silicatization; Aluminum oxide; Microshear. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cada vez mais, na área da odontologia estética, os sistemas cerâmicos vêm 

se tornando objeto de estudo, contribuído assim para progressão, evolução e 

melhoria de suas propriedades físicas, mecânicas e estéticas, visto que as 

cerâmicas odontológicas são reconhecidas por reproduzir com excelência e 

similaridade a dentição natural, o que as torna cada vez mais utilizadas 

(Pittayachawan et al.,2007). 

Acompanhando a necessidade estética da sociedade contemporânea, 

surgiram então as restaurações livres de metal, as quais, por meio do 

aprimoramento de sua composição e tecnologia, vêm adquirindo valores superiores 

de resistência mecânica. (Pittayachawan et al., 2007; Yamaguchi et al., 2012). 

Outros pontos importantes que conferem aos sistemas cerâmicos grande 

utilidade são: biocompatibilidade, estabilidade de cor à longo prazo, resistência ao 

desgaste e às suas propriedades isolantes de baixa condutividade térmica, baixa 

difusividade térmica e baixa condutividade elétrica, levando ao aumento do uso das 

cerâmicas para restaurações dentárias (Luthardt et al., 2002; Pittayachawan et al., 

2007; Gargari et al., 2010). 

Os materiais utilizados na confecção de coroas cerâmicas pura podem ser 

classificados em: feldspatos, cerâmicas reforçadas por leucita, dissilicato de lítio, 

zircônia tetragonal estabilizada por ítrio (Y-TZP) e alumina (Kim et al., 2013). Dentre 

estes materiais, a zircônia Y-TZP é um material de alto desempenho, com excelente 

biocompatibilidade e melhores propriedades mecânicas (Luthardt et al., 2002). 
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O dióxido de zircônio (ZrO2) tem propriedades mecânicas superiores devido a 

um mecanismo único de transformação. O ZrO2 tem três formas alotrópicas: a fase 

monoclínica que é estável até 1170°C, onde ele transforma-se na fase tetragonal, a 

qual é estável até 2.370°C e em seguida, a fase cúbica que existe até o ponto de 

fusão de 2680°C (Kim et al., 2009). 

Entretanto, a zircônia pura não é uma cerâmica odontológica utilizável, uma 

vez que durante o processo de sinterização ocorrem trincas resultantes da 

transformação de sua fase tetragonal em monoclínica. Essa transformação de fases 

exibe um volume de expansão de 3 a 5% podendo acarretar no desenvolvimento de 

trincas e comprometer a resistência do material (Pittayachawan et al., 2007; Kim et 

al., 2009; Yamaguchi et al., 2012). Assim, a zircônia pode manter a fase tetragonal 

estável à temperatura ambiente por adição de estabilizadores como, por exemplo, o 

ítrio (Kim et al., 2009). E assim tem-se a zircônia estabilizada por ítrio que, em 

virtude da sua alta tenacidade à fratura tem sido amplamente utilizada no meio 

odontológico. 

No entanto, uma desvantagem importante das restaurações de zircônia está 

na sua adesividade em diferentes substratos, uma vez que esta apresenta uma 

superfície compacta e resistente ao condicionamento (Blatz et al., 2003; 2007), 

dificultando a interação dos substratos e efetividade da interface formada. 

Principalmente quando um dos substratos utilizados é a dentina, visto que o controle 

da umidade dentinária é fator de extrema consideração, pois influencia diretamente 

na efetividade da adesão à este tecido. 

A fim de diminuir o problema da adesividade, tratamentos de superfície 

(mecânicos e químicos) na zircônia vêm sendo estudados e propostos com a 

finalidade de melhorar ou até mesmo solucionar esta questão. 
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Como exemplo de tratamento de superfície mecânico, tem-se o jateamento 

com óxido de alumínio (Al2O3) Na literatura, estudos indicam que o Al2O3 influencia o 

aumento da resistência de união uma vez que, ao criar rugosidade na superfície do 

substrato o polímero (resina composta) escoa pela superfície cerâmica e também se 

difunde nas irregularidades formadas pelo jateamento (Matinlinna et al., 2006). 

Entretanto, outros trabalhos afirmam que tal tratamento pode diminuir as 

propriedades físicas dos materiais e causar trincas, principalmente quando 

empregada de forma excessiva na superfície, além de também poder induzir uma 

transformação da fase tetragonal para monoclínica (Guazzato et al., 2004; Zhang et 

al., 2004; Yamaguchi et al., 2012). 

A combinação do jateamento utilizando partículas de Al2O3 revestidas de 

sílica (silicatização), método mecanoquímico, tem sido reportado por aumentar a 

resistência de união por longos períodos. Tais partículas são aplicadas 

perpendicularmente a superfície da cerâmica em alta velocidade imprimida por ar 

comprimido via aparelho microjateador, produzindo uma alteração triboquimica com 

penetração de até 15µm no substrato cerâmico (3M/ESPE), tornando o mesmo 

superficialmente impregnado por sílica melhorando a união química das resinas por 

intermédio do silano. 

Outros estudos têm utilizado primer para metais e cimentos resinosos 

contendo monômeros 4-metacriloxietil trimelitano anidro (4-META) ou meta-

criloiloxidecil diidro-genofosfato (MDP) como métodos químicos que proporcionam 

uma resistência adesiva superior (Kim et al., 2013; Castro et al., 2012).  

Outro ponto importante no processo de adesão, é a seleção do agente de 

cimentação, visto que a composição dos diferentes cimentos resinosos, seu 

mecanismo de ação nos substratos dentinários, a forma de aplicação clínica e suas 
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implicações frente à incorreta utilização e aos desafios existentes no ambiente bucal, 

constituem-se tópicos essenciais para o sucesso e durabilidade das ligações 

adesivas. 

Os cimentos resinosos são compósitos resinosos de baixa viscosidade 

usados para reter restaurações indiretas e promover um selamento adequado entre 

a restauração e o substrato dentário. Estes cimentos diferem de acordo com o pré-

tratamento do substrato dentário antes da cimentação e, segundo este critério, 

podem ser divididos em três subgrupos: cimentos resinosos convencionais, cimentos 

resinosos auto-condicionantes e cimentos resinosos autoadesivos (Oliveira et al., 

2010). 

Os cimentos convencionais são os que empregam a etapa de 

condicionamento ácido da superfície do esmalte ou dentina separadamente dos 

outros passos clínicos (Oliveira et al., 2010), podendo ser de três passos quando 

após o condicionamento ácido primer e adesivo são aplicados à superfície dentária 

separadamente ou dois passos quando uma solução de frasco único contendo 

primer e adesivo é aplicada. Tal etapa de condicionamento remove completamente a 

smear layer e desmineraliza a superfície dentinária através do condicionamento 

ácido (Tay & Pashley, 2001). 

Sistemas adesivos convencionais de três passos podem produzir altas forças 

de união resina/dentina, porém alguns fatores podem influenciar o desempenho de 

união, por exemplo, o condicionamento ácido em excesso. Além disso, há um risco 

de colapso das fibrilas de colágeno durante a secagem da dentina com ar após o 

condicionamento ácido, e o controle da umidade pode ser crítico (Martins et al. 

2008). Visando simplificar os procedimentos clínicos, os fabricantes lançaram 

sistemas adesivos que combinam o primer e o adesivo em um único passo. 
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Nos sistemas adesivos convencionais ocorre a formação da camada híbrida, 

que consiste quando os monômeros hidrófilos que compõem os adesivos dentinários 

interpenetram a teia de fibras colágenas expostas pelo condicionamento ácido, 

formando uma estrutura mista com fibras envolvidas por resina e cristais de 

hidroxiapatita. 

Posteriormente, foram lançados os sistemas adesivos auto-condicionantes, 

nos quais a hibridização ocorre simultaneamente ao condicionamento ácido, ou seja, 

em um único passo. Os cimentos auto-condicionantes não requerem a aplicação 

isolada de um ácido para produzir porosidades no substrato. Tais sistemas são 

baseados na incorporação de primers ou adesivos compostos por monômeros 

ácidos, eliminando a etapa do condicionamento ácido (Oliveira et al., 2010).  

No intuito de simplificar ainda mais a técnica e superar algumas limitações 

dos cimentos convencionais e dos cimentos resinosos, bem como reunir em um 

único produto características favoráveis de diferentes agentes de cimentação, os 

cimentos autoadesivos foram introduzidos como um novo subgrupo de cimentos 

resinosos e ganharam popularidade rapidamente. Tal sistema dispensa qualquer 

pré-tratamento da dentina e seu procedimento de aplicação é simples e realizado 

em um único passo, como os cimentos de fosfato de zinco e ionômero de vidro 

(Oliveira et al., 2010). Também é indicado para união com vários substratos como 

esmalte, dentina, amálgama, metal e porcelana. 

Surgiram uma gama enorme de sistemas adesivos e técnicas operatórias 

diferentes para cada grupo de materiais, o que torna um desafio para os 

profissionais escolher um cimento adesivo para uso rotineiro na clínica para 

cimentação de restaurações a base de zircônia. Portanto, é imprescindível que o 

profissional tenha conhecimento das propriedades químicas e físicas, das 
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características, bem como da associação desses materiais com as estruturas 

dentárias e diferentes tratamentos de superfície, para selecioná-los, utilizá-los e 

combiná-los de forma correta. 

Observando os parâmetros mencionados sobre a eficiência adesiva entre os 

substratos cerâmica e dentina, a utilização de um tratamento de superfície eficiente 

e seleção de um agente de cimentação, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

influência do tratamento de superfície e do agente de cimentação na resistência 

adesiva da interface zircônia Y-TZP e dentina humana. 

A hipótese nula deste trabalho é a de que o cimento resinoso autoadesivo não 

influencie positivamente nos valores de resistência adesiva entre os substratos 

zircônia Y-TZP/dentina humana, em comparação com o cimento resinoso 

convencional e que o tratamento de superfície não influencie os resultados de 

resistência adesiva. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Kern & Wegner (1998) avaliaram métodos de adesão adequados para 

cerâmicas do tipo enriquecidas com alumina em cerâmicas Y-TZP, testando sua 

resistência a adesão e durabilidade in vitro. Sete grupos foram testados de acordo 

com diferentes sistemas de cimentação e tratamentos de superfície. Os autores 

concluíram que após 150 dias de armazenamento in vitro com ciclagem térmica 

somente os dois grupos de cimentos resinosos contendo monômeros fosfatados não 

mostraram diminuição significativa de seus valores de resistência adesiva se 

comparado com os valores iniciais após três dias. Todos os outros métodos testados 

usando BisGMA e cimentos resinosos modificados por poliácidos, silanização, 

silicatização ou acrilização não resultaram em durabilidade da adesão a YTZP a 

longo prazo. 

Nagem Filho et al. (2000) realizaram uma revisão de literatura propondo 

revisar a ação dos ácidos sobre o esmalte dentário, a necessidade ou não de 

profilaxia previamente à aplicação ácida e o tempo de condicionamento necessário 

para que se promova uma boa interação do material resinoso com a interface 

dentária. Para isso foi levado em consideração que a capacidade de vedamento ou 

o sistema de união da resina depende da formação de uma zona interfacial de 

difusão entre os componentes hidrofílicos resinosos e do dente (dentina e esmalte), 

parcialmente desmineralizados. Os autores concluíram que a efetiva retenção da 

resina à superfície do esmalte depende diretamente do condicionamento do 

substrato.  
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Luthardt at al. (2002) realizaram um estudo com o objetivo de testar a 

hipótese de que a resistência e segurança da zircônia Y-TZP são afetadas pelo 

polimento da superfície interna de coroas, e variar com os parâmetros de polimento. 

Para isso, discos de zircônia Y-TZP foram randomicamente divididos em dez grupos 

contendo quatro amostras cada. Resistência flexural, rugosidade de superfície, e 

tenacidade à fratura foram determinados em amostras usinadas com velocidades de 

alimentação variadas e profundidades de corte. Os resultados foram comparados 

entre as amostras polidas e o grupo controle (velocidade de corte, 40min-1; pressão, 

30N*cm-2; suspensão de diamante, D15; granulação, 15µm). Como resultado foi 

encontrado na superfície interna polida significante redução da resistência e 

confiabilidade da zircônia Y-TZP quando comparada com o grupo controle. 

Blatz et al. (2003) realizaram uma revisão de literatura com objetivo de avaliar 

e comparar estudos in vitro sobre a adesão à cerâmicas dentais. Foi realizada uma 

busca na base de dados Pubmed, selecionando artigos de bons periódicos, em 

língua inglesa e publicados entre os anos de 1966 e 2001. Um total de 68 artigos 

foram selecionados sobre adesão à cerâmicas a base de sílica, oito sobre adesão à 

cerâmicas a base de óxido de alumínio, e três sobre adesão à cerâmicas a base de 

zircônia. Os autores concluíram que a adesão a cerâmicas a base de sílica é bem 

documentada em inúmeros trabalhos científicos. O método de tratamento de 

superfície de escolha é o condicionamento ácido com HF 2.5% a 10% de 2 a 3 

minutos com aplicação subsequente de um agente silano. Para cerâmicas à base de 

óxido de alumínio o método de tratamento de superfície de escolha é o jateamento 

com partículas de óxido de alumínio e o uso de um cimento resinoso com monômero 

fosfatado em sua composição (Panavia) ou silicatização em combinação com um 

cimento resinoso convencional a base de Bis-GMA. Para cerâmicas a base de 
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zircônia os autores recomendam o uso de cimentos resinosos que contenham 

monômeros adesivos especiais, sugerindo o MDP. 

Carracho et al. (2005) avaliaram a resistência de união de adesivos 

simplificados a um cimento resinoso quimicamente ativado, assim como o efeito de 

um catalisador universal sobre estes valores, e a associação entre o pH dos 

adesivos e a resistência de união com o cimento resinoso. Para isso, foi 

confeccionado um bloco do cimento C&B Cement (Bisco), sendo o adesivo aplicado 

sobre este, seguido da construção de um segundo bloco. Todos os adesivos 

simplificados foram utilizados com e sem o catalisador BondLink. Estes foram 

embutidos em resina acrílica, mantidos em recipientes à prova de luz por 24 horas, 

sendo então seccionados para obtenção de palitos com aproximadamente 0,49mm2. 

Ao total foram obtidos 25 corpos de prova para cada grupo. O pH de cada adesivo 

foi medido com fitas medidoras. A resistência de união foi verificada por meio do 

teste de flexão de três pontos que foi realizado em máquina de ensaio universal 

EMIC DL-2000. Como resultados, encontraram os seguintes valores médios de 

resistência de união (MPa) para cada adesivo, sem e com a aplicação do BondLink, 

respectivamente: Scotchbond Multi Uso (111,17); Single Bond (103,49 e 74,66); One 

Step Plus (105,94 e 72,88); Clearfil SE Bond (106,27e 39,82); AdheSE (101,27 e 

59,38); Adper Prompt L-Pop (17,16 e 46,47). Com base nos resultados expostos 

pelos autores, houve incompatibilidade somente entre o adesivo Adper Prompt L-

Pop e o cimento. O catalisador BondLink foi eficiente apenas para este adesivo. A 

união adesivo/cimento resinoso quimicamente ativado foi influenciada pelo pH dos 

adesivos. 

Blatz et al. (2007) avaliaram a influência de quatro agentes cimentantes à 

zircônia na resistência ao cisalhamento após diferentes tratamentos de superfície, 
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tanto a curto como a longo prazo. Para isso, um total de 320 espécimes de Y-TZP 

(Lava) foram divididos em quatro grupos: sem tratamento de superfície; jateamento 

com óxido de alumínio; silicatização; acabamento e polimento. Os quatro grupos 

formados de acordo com os diversos tratamentos de superfície foram subdivididos 

em quatro subgrupos de acordo com o agente cimentante. Rely X Luting (cimento 

híbrido de ionômero de vidro sem uso de um agente primer); Rely X ARC (cimento 

resinoso de Bis-GMA com uso de um agente de união Single Bond); Rely X Unicem 

(cimento resinoso auto-adesivo sem uso um de agente de união); Panavia F 2.0 

(cimento resinoso contendo MDP com uso de um agente primer). Nos grupos 

jateados com óxido de alumínio foi aplicado um agente silano e adesivo. Nos grupos 

silicatizados somente um agente silano foi aplicado. Cilindros de resina composta (Z-

250, 3M ESPE, fotoativados por 120 segundos no total) foram cimentados sobre os 

blocos de zircônia tratados de acordo com seus respectivos agentes cimentantes de 

acordo com os grupos estabelecidos. A cimentação foi realizada de acordo com as 

instruções dos fabricantes. Dez espécimes por grupo foram armazenados em água 

destilada por três dias antes dos testes de microcisalhamento. Os dez espécimes 

remanescentes por grupo foram testados após armazenamento por 180 dias em 

água destilada e termociclagem com 2000 ciclos todos os dias durante trinta dias 

(perfazendo um total de 12000 ciclos, 5°C-60°C). Segundo os autores, no dia três, 

em geral, os grupos envolvendo o cimento Rely X Luting mostraram os resultados 

mais baixos e a combinação Rely X Luting/Jateamento com óxido de alumínio 

demonstrou o valor de resistência adesiva mais fraca do que qualquer outra 

combinação testada. Combinações envolvendo silicatização alcançaram melhores 

valores de resistência adesiva do que os que envolvem jateamento com óxido de 

alumínio, que por sua vez foram superiores aos grupos submetidos somente a 
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acabamento e polimento. Os espécimes sem tratamento apresentaram valores de 

resistência adesiva próximos aos mais baixos. Combinações envolvendo Rely X 

Unicem geralmente apresentaram valores mais elevados de resistência ao 

cisalhamento do que os outros agentes cimentantes, seguido por combinações com 

Panavia F2.0,  Rely X ARC e Rely X Luting. Armazenamento em água (180 dias + 

termociclados) diminuiu significativamente a resistência de adesão. Os grupos que 

tiveram as superfícies silicatizadas apresentaram maiores valores de resistência 

adesiva a longo prazo, especialmente quando usados com os agentes cimentantes 

Rely X Unicem, Panavia F 2.0 ou Rely X ARC, o que foi similar a combinação de 

jateamento com óxido de alumínio e Panavia, que apresentaram maiores valores de 

resistência adesiva a longo prazo. Os autores concluíram que a superfície de 

tratamento, agente cimentante, e condições de armazenamento têm influência 

significativa na resistência adesiva das cerâmicas comerciais a base de zircônia; o 

envelhecimento artificial reduziu significativamente a resistência adesiva; o 

jateamento com óxido de alumínio combinado com um cimento resinoso contendo 

monômeros fosfatados ou silicatização/agente silano combinado com qualquer 

agente cimentante testado apresentou valores superiores de resistência de adesão à 

zircônia. 

Della Bona et al. (2007) avaliaram a resistência à tração e ao cisalhamento de 

uma cerâmica à base de alumina infiltrada por vidro e reforçada por zircônia à resina 

composta, testando a hipótese de que o sistema de silicatização produz valores 

maiores de resistência adesiva do que demais tratamentos de superfície utilizados. 

Foram confeccionados sessenta corpos de prova em zircônia, em forma de disco, de 

acordo com as normas ISO6872 e ISO11405, polidos e divididos em três grupos 

(n=20) de acordo com o tratamento de superfície aplicado: HF- ácido fluorídrico a 
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9,5% por 1 min.; SB- jateamento com óxido de alumínio 25µm por 10s; SC- 

silicatização por 10s. Silano e adesivo foram aplicados na superfície adesiva e 

confeccionado um cilindro resinoso (3,5mm de diâmetro) em resina compósita 

(Z100, 3M-Espe) pela técnica incremental. Dez corpos de prova por grupo foram 

testados para resistência à tração e dez para resistência ao cisalhamento. Os 

resultados foram analisados estatisticamente pelos testes ANOVA e Tukey. Os 

valores médios e desvio padrão para resistência à tração (MPa) foram HF 3,5 ± 1,0; 

SB 7,6 ± 1,2; SC 10,4 ± 1,8. Para resistência ao cisalhamento (MPa), os resultados 

foram HF 10,4 ± 3,1; SB 13,9 ± 3,1B; SC 21,6 ± 1,7C. Os grupos mostraram o 

mesmo ranqueamento estatístico de valores em ambos os testes. Segundo os 

autores, os resultados confirmaram a hipótese do estudo de que a silicatização em 

cerâmicas reforçadas por zircônia produz maiores valores de resistência à tração e 

cisalhamento a compósitos do que o condicionamento com HF ou jateamento com 

óxido de alumínio. Apesar dos valores médios de resistência à tração e 

cisalhamento terem sido diferentes para o mesmo grupo experimental, o ranking 

estatístico dos valores médios foram similares para ambos os testes, sendo o grupo 

SC com melhor performance, seguido do grupo SV e por último o grupo HF. 

Pittayachawan et al. (2007) realizaram um estudo para avaliar e comparar a 

resistência flexural biaxial, dureza e fadiga do sistema de zircônia Lava colorida ou 

não. Para isso, oito grupos (n=30) de discos padronizados (15mm x 1.3mm) foram 

usados para examinar a resistência flexural biaxial (ISO 6872) usando uma maquina 

de fadiga (Dartec HC10) e a dureza Vickers. Os grupos não coloridos também foram 

submetidos ao teste de fadiga dinâmica para produzir em números uma curva de 

stress. A resistência foi analisada usando a distribuição Weilbull. Como resultados, 

encontraram que todos os grupos tinham valores de resistência flexural biaxial, 
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dureza e módulo Weibull de aproximadamente 1100 Mpa, 1300 HV e 9.8-12.9, 

respectivamente. Foi concluído em tal estudo que não houve diferença na 

resistência flexural entre as amostras de zircônia colorida e das não coloridas. O 

limite de fadiga para esses materiais ficou entre 60%-65% do valor de resistência 

flexural biaxial, sendo que tais valores não foram significantes para afetar a 

resistência flexural da zircônia de 10.000 a 20.000 ciclos.  

Kim et al. (2009) investigaram a degradação da resistência flexural de 

cerâmicas Y-TZP depois de diferentes tratamentos de envelhecimento em baixas 

temperaturas e a estabilidade de fase e mudança microestrutural depois do 

envelhecimento usando análise de difrações de RX e MEV. Para isso, 80 blocos de 

cerâmica Y-TZP foram preparados em amostras com 40x4x3mm. As amostras foram 

artificialmente envelhecidos em água destilada pelo tratamento térmico à 

temperatura de 75, 100, 125, 150, 175, 200, e 225°C por dez horas, em ordem de 

indução de transformação de fase da superfície. Para avaliar a resistência do 

material, as amostras foram sujeitadas a testes de flexão em quatro. Além disso, 

análises de difração de raios-X e MEV foram realizadas para estimar a 

transformação de fases. O resultado de resistência à flexão da cerâmica sinterizada 

Y-TZP sem autoclavagem foi 798MPa. Quando aplicada a temperatura de 

envelhecimento abaixo de 125°C durante dez horas, a resistência flexural da 

cerâmica Y-TZP aumentou em até 1,161MPa. Todavia, acima de 150°C, a 

resistência flexural começou a diminuir. Embora baixas temperaturas de 

envelhecimento tenha causado a transformação da fase tetragonal para monoclínica 

relacionada à temperatura, a resistência mínima à flexão era superior a 700MPa. 

Sendo assim, o autor concluiu que (1) baixas temperaturas de envelhecimento 

produzem efeitos positivos e negativos nas propriedades mecânicas de cerâmicas 
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Y-TZP dependendo da temperatura aplicada; (2) quando aplicada uma temperatura 

de envelhecimento abaixo de 125°C por dez horas, a resistência flexural de 

cerâmicas Y-TZP aumenta. Todavia, quando acima de 150°C, a resistência flexural 

começa a diminuir; (3) baixas temperaturas de envelhecimento causam a mudança 

da fase tetragonal para a monoclínica relacionada à temperatura. A fase monoclínica 

começa a aparecer quando a temperatura de envelhecimento se encontra acima de 

100°C. A fração da fase monoclínica aumenta com altas temperaturas. A proporção 

da fase monoclínica/ tetragonal + monoclínica atingiu um valor platô, cerca de 75% 

acima de 175°C; (4) o ponto de concentração monoclínica em que a resistência 

flexural começa a diminuir é entre 12% e 54%; (5) após o processo de 

envelhecimento de várias temperaturas, a resistência flexural mínima de 700MPa e 

o módulo de Weibull mínimo de 6 foram mantidos. 

Pupo et al. (2010) avaliaram a resistência de união de um sistema adesivo 

convencional (AdperTM Single Bond 2 (SB)) e de dois autocondicionantes (AdperTM 

SE Plus (SE) e AdheSE (AD)) em dentina superficial e profunda, nos tempos 

imediatamente e após seis meses de armazenamento em água. Superfícies oclusais 

de 24 terceiros molares humanos foram seccionadas e smear layer padronizada. 

Após procedimentos adesivos, as superfícies dos dentes receberam restaurações 

em resina composta. Tais dentes foram seccionados obtendo-se espécimes em 

forma de palitos (0,7 + 0,1 mm2). Os espécimes foram testados por meio de ensaio 

de mirotração (0,5mm/min), imediatamente e após seis meses de armazenamento 

em água. Os dados foram submetidos à ANOVA três fatores e ao pós-teste de 

Bonferroni (α=0,05). Na avaliação imediata da resistência de união, apenas o fator 

adesivo foi significativo (p>0,05). Os dados após seis meses mostraram que a 

interação dos fatores adesivo e substrato dentinário foi significativa (p<0,05). AD em 
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dentina superficial mostrou redução significativa da resistência de união após seis 

meses de armazenamento em água. SE e AD mostraram diferença significativa 

tanto em dentina superficial quanto em dentina profunda. Em dentina superficial o 

fator tempo foi significativo e em dentina profunda o fator adesivo foi significativo. SB 

tanto em dentina superficial quanto em dentina profunda não apresentou diferença 

estatisticamente significante imediatamente e após seis meses. Sendo assim, os 

autores concluíram que diferentes níveis de profundidade dentinária podem afetar a 

resistência de união para o mesmo material e que o fator tempo pode influenciar a 

degradação do sistema adesivo. 

Lin et al. (2010) avaliaram os efeitos da interação de diferentes cimentos 

resinosos auto adesivos e tratamento triboquímico na resistência adesiva da 

zircônia. Para isso utilizaram dois blocos de zircônia de diferentes tamanhos (N=210) 

cimentados com os seguintes cimentos autoadesivos: Maxcem (MA), Smartcem 

(SM), Rely X UnicemAplicap (UN), Breeze (BR), Biscem (BI), Set (SE), e Clearfil AS 

luting (CL).  As amostras foram agrupadas de acordo com as seguintes condições: 

Grupo 1, polimento com lixa granulação 600; Grupo 2, silicatização e Grupo 3, 

tratamento triboquímico + silanização. As amostras foram armazenadas em água 

destilada a 37°C por 24hs antes dos testes de cisalhamento. Como resultados os 

tratamentos de superfície como silicatização e o tratamento triboquímico 

aumentaram significativamente a resistência adesiva dos grupos MA, UM, BR, BI, 

SE e CL a zircônia se comparados com o polimento #600. Para ambos os 

tratamentos polimento #600 e silicatização, cimentos resinosos contendo MDP 

(grupo CL) obtiveram os maiores valores de resistência adesiva à zircônia. A partir 

deste trabalho os autores descreveram que apesar das limitações do estudo as 

seguintes conclusões podem ser descritas: (1) A silicatização e o tratamento 
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triboquímico aumenta a resistência adesiva de cimentos resinosos à zircônia; (2) No 

tratamento de superfície de polimento 600# e silicatização, o cimento resinoso 

autoadesivo contendo MDP Clearfil AS mostrou melhores valores de resistência 

adesiva.  

Oliveira et al. (2010) realizaram uma revisão de literatura a respeito dos 

sistemas adesivos existentes atualmente no mercado, afim de compreender o 

mecanismo de ação nos diferentes substratos dentários e correta forma de aplicação 

clínica. Para isso foram utilizadas 61 referências bibliográficas relacionadas ao 

assunto. Os autores concluíram que os melhores resultados de adesão foram 

obtidos com a utilização de sistemas adesivos de múltiplos passos, capazes de 

promover uma interface adesiva mais confiável e duradoura, desde que seus 

protocolos de aplicação clínica sejam rigorosamente seguidos para o sucesso e 

durabilidade das ligações adesivas. 

Gargari et al. (2010) realizaram uma revisão de literatura sobre cimentação de 

restaurações de zircônia, analisando as propriedades dos cimentos mais 

comumente usados nas atividades clínicas. Foram pesquisados artigos entre Janeiro 

de 2000 a Janeiro de 2010 na base de dados Pubmed. Foram selecionadas as 

palavras: cimentação da zircônia dental, estudos em inglês, estudos clínicos 

randomizados, revisões, meta-análise. De acordo com os estudos obtidos, os 

tratamentos de superfície mais comumente utilizados são silanização e 

condicionamento ácido, entretanto se mostram ineficazes na zircônia devido a sua 

superfície inerte sem componente vítreo. Todavia, o jateamento com óxido de 

alumínio a pressão de 1atm resultou em uma rugosidade significativa que 

potencializou a energia de superfície e a molhabilidade do material. Além disso 

também revelou que cimentos com base em fosfato de zinco, Bis-GMA e ionômero 
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de vidro não podem garantir a estabilidade da adesão a longo prazo. Todavia, 

cimentos resinosos contendo monômeros fosfatados (MDP) mostraram maiores 

valores de adesão e estabilidade do que outros cimentos. O melhor procedimento de 

cimentação de restaurações de zircônia resultou da combinação de jateamento de 

óxido de alumínio (50µm) e cimentos a base de MDP. 

Chai et al. (2011) avaliaram o efeito do tratamento de superfície usando 

silicatização com aplicação de silano na resistência adesiva da zircônia reforçada 

por alumina e da zircônia Y-TZP cimentadas em dentina humana. Os autores 

dividiram vinte espécimes de cada tipo de cerâmica em grupos de acordo com o 

tratamento de superfície: silicatização realizada com Cojet/silano; silicatização 

realizada com Rocatec/silano e um grupo controle sem tratamento de superfície.Os 

espécimes do grupo CoJet receberam ainda uma camada de adesivo como parte do 

protocolo do fabricante. As cerâmicas tratadas foram cimentadas contra as 

superfícies dentinárias oclusais expostas, polidas e condicionadas de acordo com as 

instruções do agente cimentante Panavia F 2.0. Foram utilizados molares humanos 

extraídos entre um e seis meses e armazenados em água destilada. Todos os 

espécimes cimentados foram imersos em água destilada 37°C por 24h antes dos 

testes de microcisalhamento. Os resultados submetidos a testes estatísticos 

demonstraram que a zircônia reforçada por alumina tratada com CoJet apresentou 

significativamente maior resistência ao cisalhamento do que a mesma não tratada 

ou tratada com Rocatec, enquanto o grupo controle e o grupo Rocatec não 

apresentaram diferenças estatísticas. Para a zircônia Y-TZP, testes Post-hoc não 

evidenciaram diferenças estatísticas entre os grupos CoJete controle, Rocatec e 

controle, e entre os grupos CoJet e Rocatec. Os autores concluíram que o tipo de 

tratamento de superfície afetou significativamente a resistência adesiva da zircônia 
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reforçada por alumina à dentina humana. O grupo CoJet, cujos espécimes tiveram 

aplicação de adesivo, mostrou melhorar a resistência adesiva entre a zircônia 

reforçada por alumina e dentina humana. Apesar desses resultados, o mesmo 

sistema não foi efetivo para prover uma melhora na resistência adesiva da zircônia 

Y-TZP e dentina humana. O sistema Rocatec , que não fez uso de um sistema 

adesivo, não alterou significativamente a resistência adesiva entre os dois tipos de 

zircônia dentina humana usando um agente cimentante contendo MDP. 

Antunes et al. (2012) realizaram um estudo para verificar a morfologia da 

união entre a dentina humana e os cimentos resinosos Rely X Unicem (3M ESPE), 

seT (SDI) e C & B Cement (Bisco). A superfície oclusal e radicular de seis terceiros 

molares foram removidas, produzindo 12 discos de dentina com 2,0mm de 

espessura. A superfície de dentina foi preparada com lixa de SiC de granulação 600, 

cimentadas aos pares de acordo com as recomendações dos fabricantes, 

seccionados no sentido mésio-distal e incluídos em tubos de PVC com resina 

epóxica. Lizas de SiC nas granulações 600, 1200, 2000 foram utilizadas para 

planificar cada par de disco cimentado. Em seguida, feltros e pastas de diamante 

nas granulações três, um, ¼, alternadas com limpeza em ultrassom por 12 minutos 

foram usados para finalizar o polimento. As amostras foram observadas em MEV. 

Com os resultados observados os autores concluíram que a morfologia da união 

formada pelos cimentos autoadesivos com a dentina humana foram diferentes do 

tipo de contato promovido pelo cimento que faz uso do condicionamento com ácido 

fosfórico. Os cimentos autoadesivos não baseiam a sua união com a dentina por 

meio da formação da camada híbrida ou tags resinosos. Sua acidez, enquanto 

apresenta fluidez para escoar, preencher pequenas irregularidades e ocupar 

microporosidades da dentina e da superfície interna da restauração indireta, é 



Revisão de Literatura ________________________________________________28 

responsável direto pelos eventos de desmineralização da smear layer e união 

química com o conteúdo inorgânico do dente, sendo assim, não há formação de 

camada híbrida para os cimentos autoadesivos Rely X Unicem e seT, somente para 

o cimento quimicamente ativado C&B Cement. 

Castro et al. (2012) avaliaram a influencia de diferentes métodos de 

tratamento de superfície da zircônia (jateamento com óxido de alumínio e 

silicatização) e agentes de cimentação (Rely X ARC, Rely X U100 e Panavia F) na 

resistência adesiva (microtração) da interface dentina humana e cerâmica Y-TZP, 

quando submetidos a diferentes métodos de envelhecimento (ciclagem térmica e 

armazenamento por sessenta dias). Para isto, a dentina oclusal de 54 molares 

humanos recém extraídos e armazenados por um período máximo de seis meses 

em água destilada, foram desgastadas, expostas, polidas e condicionadas para a 

cimentação de acordo com as instruções dos fabricantes, para cada agente 

cimentante. Cinquenta e quatro blocos de cerâmica Y-TZP foram sinterizados e 

divididos em dois grupos de acordo com o tratamento de superfície utilizados, e 

subsequentemente cimentados de acordo com os diferentes agentes de cimentação, 

perfazendo no total seis grupos. Os blocos dente-cimento-cerâmica foram 

armazenados a 37°C em água destilada por 24h antes dos cortes em palitos para os 

testes de microtração. Os espécimes foram designados de acordo com seus 

métodos de armazenamento: teste imediato (sem armazenamento; grupo controle); 

armazenamento em água destilada a 37°C por sessenta dias; ciclagem térmica 

variando em 5° e 55° com 10000 ciclos. Os resultados evidenciaram que os grupos 

cimentados com Rely X ARC/silicatizado e Panavia F/jateado com óxido de alumínio 

mostraram os melhores valores de resistência adesiva sem armazenamento e após 

ciclagem térmica. Os espécimes silicatizados apresentaram valores de resistência 
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adesiva maiores de que os jateados com óxido de alumínio após armazenamento 

em água. Independentemente do cimento utilizado, o armazenamento em água ou a 

ciclagem térmica não reduziram significativamente a resistência adesiva dos 

espécimes silicatizados. 

Yamaguchi et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o 

efeito da modificação de superfície na resistência adesiva entre cerâmicas de 

cobertura e a zircônia Y-TZP. Através de testes de resistência adesiva o efeito na 

adesão do jateamento com alumina 70µm e silicatização com partículas de 30µm e 

110µm na superfície da zircônia foi avaliado com cerâmicas de cobertura. 

Adicionalmente o efeito da modificação na resistência flexural também foi avaliado. 

Segundo os autores todos os espécimes mostraram valores de resistência adesiva 

que excederam 25MPa, o mínimo descrito pela ISO9693. Além desses dados, 

diferenças significantes foram encontradas entre o grupo controle (sem tratamento) 

e o grupo que sofreu silicatização 30µm. Por outro lado a resistência flexural da Y-

TZP não foi significativamente diferente para qualquer modificação da superfície. Os 

resultados obtidos pelos autores indicaram que a silicatização pode promover um 

efetivo pré-tratamento para o aumento da resistência adesiva mantendo a 

resistência da Y-TZP. 

Malheiros et al. (2013) realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de 

abordar os recursos utilizados na busca por uma união adesiva satisfatória entre 

cerâmicas policristalinas e o cimento resinoso, bem como discutir a sua efetividade. 

Primeiramente foi abordado sobre os tratamentos da superfície cerâmica, como os 

jateamentos com óxidos de alumínio e silicatizações apontando como os métodos 

mais frequentemente utilizados, ainda com opiniões distintas devido a efetividade na 

criação de rugosidades e principalmente microretenções. Afirma-se que a 
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silicatização apresenta como grande vantagem a capacidade de penetrar na 

estrutura cerâmica (15µm) além de aumentar em 76% a concentração de silício, 

possibilitando a união mecânica e química, pois o agente de união que 

posteriormente é pincelado sobre a superfície cerâmica é a base de sílica. Com 

relação ao tamanho das partículas é preferível utilizar partículas menores e, se 

necessário, aumentar a pressão, de forma a obter maior efetividade, principalmente 

no caso da YTZP, uma vez que grandes impactos na superfície desta cerâmica 

induzem a uma mudança estrutural, o que pode comprometer sua resistência. Foi 

abordada também a questão da descontaminação da restauração, os autores 

relatam a importância da deste processo, visto que pela manipulação da restauração 

no processo de adaptação ao pilar, a cerâmica pode ser contaminada por saliva, 

substâncias orgânicas e agentes evidenciadores, levando a uma diminuição da 

energia livre de superfície da cerâmica, comprometendo a adesão. Os mesmos 

apontam o jateamento da superfície como o método mais efetivo na limpeza da 

cerâmica. O jateamento com óxido de alumínio (50µm), numa pressão de 2.5 bar por 

15s, é citado como capaz de reduzir a contaminação por saliva e eliminar por 

completo resíduos de silicone oriundos de soluções evidenciadoras. Foi analisado 

também a seleção dos agentes cimentantes, sendo que dentre as opções de 

agentes de cimentação e adesivos, os fosfatados (MDP e META) apresentaram 

maior efetividade do que os convencionais e auto-condicionantes, devido à afinidade 

química que apresentam. Monômeros adesivos como o 4-META e o 10 MDP se 

unem muito bem aos óxidos da cerâmica e ao cálcio do dente (MDP) ou ao grupo 

hidroxila da dentina (META). Por estas características tem sido constantemente 

utilizados na cerâmicas ácido resistentes. A revisão de literatura, dos últimos seis 
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anos, deixou claro que não existe um protocolo definido para obtenção de uma 

cimentação resinosa e adesiva. 

Kim et al. (2013) realizaram um estudo com o objetivo de investigar o efeito 

de cimentos resinosos e primer na retenção de copings de zircônia cimentados a 

pilares de zircônia que apresentavam retenção insuficiente. Para isso, blocos de 

zircônia foram obtidos e quarenta conjuntos de pilares de zircônia e copings foram 

fabricados utilizando a tecnologia CAD/CAM. As peças foram agrupadas em quatro 

grupos de acordo com o tipo de cimento resinoso e presença ou não de primer, 

descrito a seguir: Panavia F2.0(P), Panavia F2.0 + primer(PZ), Superbond C&B(S), 

Superbond C&B + primer(SZ). As amostras foram armazenados em água destilada 

(37°C) por 24hs. As amostras foram submetidas ao ensaio de resistência a tração e 

verificado o modo de falha. As médias e desvios padrão da resistência à tração em 

Newtons foram: 265.15 ± 35.04N (P), 318.21 ± 22.24N (PZ), 445.13 ± 78.54N (S) e 

508.21 ± 79.48N (SZ). Os grupos Super Bond (S & SZ) mostraram significativamente 

maior resistência à tração do que os grupos Panavia F2.0 (P & PZ). Nos grupos 

Panavia 2.0, o uso do primer contribuiu para aumento da resistência à tração. Por 

outro lado, nos grupos Superbond o uso do primer não influenciou na força de 

retenção. Falha adesiva foi observada em todos os grupos. Os autores concluíram 

que a aplicação do primer aumentou a resistência do Panavia F2.0 contendo MDP 

significativamente, e aumentou a resistência do Superbond C & B contendo 4-META, 

mas sem diferença estatisticamente significante. A resistência adesiva do 

Superbond C & B foi significativamente maior do que o Panavia 2.0 com ou sem o 

uso do primer. Os autores relatam ainda que alguns estudos tem reportado que o 

Superbond C&B, um cimento resinoso contendo 4-META (monômero ácido), possui 

maior resistência adesiva do que cimentos contendo monômeros MDP. Esses 
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estudos sugerem que o anidrido do 4-META tenha uma boa adesão à zircônia 

porque o SuperBond C&B não contém carga o que facilita o escoamento do 4-META 

facilitando a difusão dos monômeros e aumentando a resistência adesiva. 

Mosele & Borba (2014) realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de 

buscar quais são os protocolos de jateamento utilizados e qual protocolo resulta em 

melhores valores de resistência de união ao cimento resinoso e menor degradação 

das propriedades mecânicas da Y-TZP. A estratégia para pesquisa utilizada pelos 

autores envolveu uma busca de artigos na base de dados online Medline/Pubmed, 

de 2003 a 2013, utilizando as palavras chaves: zircônia, adesão, jateamento e 

resistência mecânica (zirconia, bond strength, sandblasting, and mechanical 

strength). Foram selecionados vinte e cinco artigos, que estavam de acordo com os 

critérios de inclusão. O tamanho de partícula mais utilizado foi de 50µm para 

partículas de óxido de alumínio e de 110µm para as partículas de óxido de alumínio 

modificadas por sílica. Segundo os estudos, o tamanho da partícula e o tempo de 

jateamento não influenciam os valores de resistência de união. Entretanto, o maior 

tamanho e o tipo de partícula (óxido de alumínio) afetam negativamente a 

resistência mecânica da Y-TZP. Ainda existem controvérsias a respeito do efeito da 

pressão na resistência de união e na resistência mecânica da Y-TZP. O uso de 

pressões muito baixas pode afetar os valores de adesão. A distancia entre a ponta 

jateadora e a superfície cerâmica e o tempo variou entre sete a 30mm e cinco a 90s, 

respectivamente. Foi então concluído que, alguns parâmetros do protocolo de 

jateamento ainda não estão bem definidos. Mesmo assim, os resultados dos estudos 

parecem corroborar a recomendação do uso de partículas pequenas e pressões 

baixas para alcançar o melhor resultado de adesão sem comprometer a resistência 

mecânica do material. 
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Sun et al. (2014) realizaram um estudo com o objetivo de analisar a influência 

de vários materiais de cimentação resinosos e tratamentos de superfície na 

resistência adesiva de cerâmicas de zircônia e cimentos resinosos. Foram 

confeccionados 36 cilindros (5mm de diâmetro e 3mm de altura) de zircônia e 

divididos em seis grupos contendo seis amostras cada. Anteriormente à cimentação, 

as amostras de zircônia receberam diferentes tratamentos de superfície (jateamento 

com partículas de óxido de alumínio de 110µm, polimento com disco de lixa #240 e 

silanização). Um cimento resinoso (Panavia F) e um cimento de ionômero de vidro 

(Fuji 9) foram aplicados na superfície da zircônia, sendo exercida uma pressão 

constante de 1kg por cinco minutos até a autopolimerização do cimento. Os cilindros 

de cimento resinoso foram fotopolimerizados por vinte segundos. Cada conjunto 

(zircônia – cimento resinoso) foi acoplado a uma máquina de ensaios universal para 

os testes de microcisalhamento e as superfícies de fratura foram analisadas 

visualmente por Microscopia Eletrônica de Varredura. Os valores de resistência 

adesiva do cimento resinoso cimentado à zircônia foram significativamente maiores 

do que quando cimentado com cimento de ionômero de vidro (P<0.05). Os valores 

de resistência adesiva das amostras jateadas com Al2O3 110µm foram 

significativamente maiores do que as amostras polidas com disco de lixa #240 ou 

submetidas a silanização (P<0.05). Os valores de resistência adesiva das amostras 

polidas com lixa ou submetidas a silanização não foram diferentes estatisticamente 

(P<0.05). Maiores valores de resistência adesiva foram encontrados quando as 

amostras de zircônia foram jateadas e cimentadas com cimento resinoso. Segundo 

os autores o cimento resinoso exibiu maiores valores de resistência adesiva quando 

comparado com o cimento de ionômero de vidro. Quanto à análise da superfície, os 

autores descreveram a superfície da zircônia polida com lixa como áspera e com 
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algumas ranhuras, a superfície jateada com Al2O3 foi descrita como rugosa e a 

superfície silanizada como relativamente suave ou lisa pela aplicação do silano. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Objetivo Geral: 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tratamento de superfície e 

do agente de cimentação na resistência adesiva da interface zircônia Y-TZP e 

dentina humana, utilizando ensaio de microcisalhamento. 

Objetivos específicos: 

1-Avaliar a influência dos tratamentos de superfície Silicatização e 

Jateamento com Óxido de Alumínio na resistência adesiva da interface 

dentina/cimento/cerâmica; 

2-Avaliar a influência dos agentes de cimentação U200 e C&B, na resistência 

adesiva da interface dentina/cimento/cerâmica; 

3-Verificar o modo de falha obtido (adesiva, coesiva e mista) após a ruptura 

das interfaces; 

4-Verificar de modo ilustrativo as superfícies obtidas após os tratamentos de 

superfície utilizando MEV.   
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Cálculo amostral 

 

 

Para o cálculo amostral deste estudo foi utilizado o Teste t para amostras 

independentes aplicado com o software Bioestat 5.0, com poder de 0,9 e nível de 

significância 0,05. Os dados utilizados para o cálculo foram obtidos em estudos 

disponíveis na literatura (Chai et al., 2011; Castro et al., 2012). Como resultado foi 

sugerido que cada grupo fosse formado por cinco corpos de prova, entretanto foi 

estabelecido o total de sete corpos de prova em cada grupo como margem de 

segurança.  
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4.2 Delineamento Experimental 

 
 

O delineamento experimental proposto no estudo está exposto na figura a 

seguir. 

 

Unidade Experimental 42 blocos de zircônia sistema Zirkonzahn/ 42 dentes humanos 

Agente cimentante 

1. Cimento resinoso 
convencional 

autopolimerizável 
C&B Cement 

2. Cimento resinoso 
autoadesivo U200 

Fatores de estudo 

Tratamento de superfície 

1. Sem tratamento 

2. Jateamento óxido de 
alumínio (Cojet) 

3. Silicatização 
(Rocatec) 

Variável resposta 

1. Resistência de União 

2. Modo de falha (fractografia) 

3. Topografia 
Superficial Cerâmica 

Figura 1: Delineamento experimental proposto 
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4.3 Obtenção dos blocos sinterizados de zircônia 

 

 

A partir de blocos pré-sinterizados de uma cerâmica à base de dióxido de 

zircônio estabilizada por ítrio (Zirkonzahn Zirkon Transluzent, Zirkonzahn, Itália) 

(Figura 1a), foram obtidos 42 blocos com 10mm de comprimento, 10mm de largura e 

3mm de espessura. A confecção dos blocos foi realizada com auxílio de disco 

diamantado dupla face (KG Sorensen, São Paulo, Brasil) montado em peça reta e 

micro-motor (Kavo do Brasil, Joinville) e as superfícies dos mesmos regularizados 

com lixas d’água de granulação fina (#600 – 3M, São Paulo, Brasil). Em seguida os 

blocos foram sinterizados em forno para cerâmica (Forno Zirkonofen 600, 

Zirkonzahn, Itália) utilizando o ciclo longo de sinterização, ou seja: 3,5h de secagem; 

2,5h de aquecimento até 1500˚C; 2h a 1500˚C; 5h de resfriamento e arrefecimento a 

50˚C (Figura 2b). 

 

 
Blocos de cerâmica a base de dióxido de zircônio. 
Figura 1a – Blocos pré-sinterizados; 
Figura 1b - Blocos após sinterização 
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4.4 Grupos experimentais 

 

 

Inicialmente, os blocos de cerâmica foram distribuídos em três grupos, sendo 

cada grupo constituído por 14 amostras de zircônia para serem então submetidos 

aos tratamentos de superfície propostos. Após os tratamentos de superfície cada 

grupo foi subdividido em dois novos grupos de acordo com os cimentos utilizados. 

Os grupos foram distribuídos conforme exemplificado (Figura 2): 

 

Grupos N Tratamento de Superfície 
Cimento 

Resinoso 

CB-C 7 SEM TRATAMENTO-CONTROLE C&B CEMENT 

U200-C 7 SEM TRATAMENTO-CONTROLE U200 

CB-R 7 ROCATEC C&B CEMENT 

U200-R 7 ROCATEC U200 

CB-AL 7 ÓXIDO DE ALUMINIO C&B CEMENT 

U200-AL 7 ÓXIDO DE ALUMINIO U200 
Figura 2 – Distribuição dos grupos experimentais 

 

 

4.5 Preparo e inclusão dos dentes 

 

 

Quarenta e dois terceiros molares humanos, hígidos, extraídos por razões 

ortodônticas e armazenados por um período máximo de seis meses em água 
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destilada a 5˚C, cedidos pelo banco de dentes Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Taubaté (Anexo A), foram limpos com curetas periodontais, e 

tiveram suas raízes incluídas em resina acrílica (Castro et al., 2012).  

Para a inclusão, os dentes foram posicionados sobre uma lâmina de cera 

utilidade (Lysanda Produtos Odontológicos, São Paulo, Brasil) (Figura 3a) e, em 

seguida, uma matriz de PVC de 25mm de diâmetro (Tigre Tubos e conexões, Rio 

Claro, São Paulo, Brasil) (Figura 3b) foi adaptada em torno de cada dente, ficando 

exposto da parte mediana da raiz à parte coronal . Resina acrílica autopolimerizável 

(Jet – Clássico Artigos Odontológicos, São Paulo, Brasil) foi manipulada e, em sua 

fase plástica, vertida no interior da matriz de PVC. Dessa forma foram obtidos 42 

discos de cano de PVC preenchidos por resina acrílica com 25mm de diâmetro e 

15mm de espessura, tendo no centro o dente.  

 
Figura 3a – dente posicionado sobre a cera utilidade. 
Figura 3b – matriz de PVC 

 

Após a inclusão, as coroas foram cortadas de forma plana com um disco 

diamantado em baixa velocidade e com refrigeração (Isomet 1000, Buehler, Lake 

Bluff, IL, USA), expondo a dentina média (Figura 4). A superfície dentinaria foi 

inspecionada para certeza de ausência de esmalte. Uma smear layer foi criada por 

polimento úmido da superfície dentinaria (Labpol, Extec, Enfield, CT, USA) usando 

papel de carbeto de silício #600 por 60 segundos, em uma velocidade de 350 RPM 

(Koibuchi et al., 2001; Castro et al., 2012).  
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Figura 4 – Dente incluído e 
com dentina oclusal exposta. 

 

 

4.6 Tratamentos de superfície  

 

 

Anteriormente aos tratamentos de superfície, todos os blocos de cerâmica, 

incluindo os dos grupos controle – sem tratamento de superfície, foram submetidos à 

limpeza da superfície adesiva com banho em cuba ultrassônica (Cristófoli 

Equipamentos de Biosseguraça Ltda, Campo Mourão, Paraná, Brasil) (Figura 5) com 

água destilada por três minutos, seguido de secagem com ar livre de contaminação 

de água e óleo por 10s. Em seguida, a superfície contraria a superfície adesiva 

tiveram sua superfície identificada com caneta de retroprojetor.  

 
Figura 5 – Cuba Ultrassônica utilizada no estudo 
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4.6.1 Sem tratamento (Controle) 

 

 

Nos grupos CB-C e U200-C, grupos utilizados para controle, não foi realizado 

tratamento de superfície.  

 

 

4.6.2 Jateamento com óxido de alumínio  

 

 

A superfície adesiva de todos os blocos de cerâmica dos grupos CB-AL e 

U200-AL foram submetidas ao jateamento com óxido de alumínio. O jateamento foi 

realizado com partículas de oxido de alumínio com 50μm de diâmetro (Bio-Art Equip 

Odontol Ltda, São Carlos, São Paulo, Brasil) (Figuras 6a – aparelho de microjato e 

6b – óxido de alumínio) e pressão de 70psi. O jato foi aplicado de forma 

perpendicular à superfície adesiva, com distancia de 10mm, durante dez segundos. 

Em seguida, os blocos cerâmicos foram limpos em cuba ultrassônica por três 

minutos e jato de ar foi aplicado na superfície adesiva por trinta segundos. 

 
Figura 6a – Aparelho de microjato  
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Figura 6b – Óxido de alumínio  

 

 

4.6.3 Jateamento com óxido de alumínio revestido com sílica/ Silanização 

 

 

A superfície adesiva de todos os blocos de cerâmica dos grupos CB-R e 

U200-R foram submetidas ao jateamento com óxido de alumínio revestido com 

sílica/Rocatec. Para o jateamento da superfície foram utilizadas partículas de óxido 

de alumínio revestidas com sílica com 110μm de diâmetro (Rocatec Plus, 3M-ESPE, 

Seefeld, Alemanha) (Figuras 7a e 7b). O jato foi aplicado de forma perpendicular à 

superfície adesiva, com pressão de 30psi e 10mm de distância, por 15 segundos 

(Bio-Art Equip Odontol Ltda, São Carlos, SP, Brasil). Em seguida os blocos 

cerâmicos foram limpos em cuba ultrassônica por três minutos. 

Após limpeza em cuba ultrassônica os blocos cerâmicos foram secos com 

jato de ar e a superfície jateada silanizada. Para a silanização, o silano ( RelyX 

Ceramic Primer, 3M-ESPE, St. Paul, USA) (Figura 7c) foi aplicado ativamente sobre 

a superfície tratada com o auxilio de pinceis descartáveis (Microbrush – KG 

Sorensen – Cotia, São Paulo, Brasil), friccionado ativamente por um período de vinte 
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segundos durante um minuto. Após a aplicação do silano, a superfície foi deixada 

em repouso por um minuto. 

 

 
Figura 7a – Aparelho de microjato 

 

 
Figura 7b – Rocatec Plus 

 

 
Figura 7c – Silano 
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4.7 Condicionamento da dentina 

 

 

Previamente ao condicionamento da dentina, os dentes dos grupos CB-C, 

CB-R e CB-AL foram limpos em cuba ultrassônica por três minutos com água 

destilada. Na superfície dentinária exposta foi aplicado ácido fosfórico 37% (Uni-

Etch, Bisco Inc; Illinois, EUA) (Figura 8) por 15 segundos, seguido de remoção com 

bolinha de algodão e lavagem abundante da superfície dentinária até sua completa 

remoção. A umidade residual sobre a dentina foi controlada com papel absorvente, 

usado para remover o excesso de água.  

Com o auxilio de pinceis descartáveis (Microbrush – KG Sorensen – Cotia, 

São Paulo, Brasil), a aplicação do adesivo (One-Step Plus, Bisco Inc; Illinois, EUA) 

(Figura 9) foi realizada de forma ativa por dez segundos. Quatro camadas de 

adesivo foi aplicada, em seguida, aguardando um tempo de sessenta segundos, a 

camada de adesivo foi levemente seca com jato de ar por cinco segundos para 

evaporação do solvente. Logo após, a camada de adesivo foi fotoativada com luz 

LED por 60 segundos. Para a fotoativação foi utilizado um fotopolimerizador com 

LED diodo com densidade de potencia de 1.100 mW/cm2 (Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein, Austria) (Castro et al., 2011) (Figura 10). A densidade da potencia foi 

determinada com uso de um radiômetro (Model 100 Opttilux Radiometer – SDS 

Kerr) (Castro et al, 2011).  

 

 

 



Metodologia _______________________________________________________46 

  
Figura 8 – ácido fosfórico 37% 

 

 
Figura 9 – Adesivo One Step Plus 

 

 
Figura 10 – Fotoativação do adesivo 

 

Os dentes dos grupos U200-C, U200-R e U200-AL foram limpos em cuba 

ultrassônica por três minutos com água destilada. Seguindo as recomendações do 

fabricante do cimento utilizado para este grupo, nenhum pré-tratamento foi realizado 

na superfície dentinária deste grupo previamente à cimentação, apenas secagem da 

dentina com papel absorvente deixando a mesma úmida. 
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4.8 Cimentação dos blocos cerâmicos 

 

 

Para a cimentação dos blocos cerâmicos dos grupos CB-C, CB-R e CB-AL, 

quantidades iguais de pasta base e pasta catalisadora do cimento C&B Cement 

(Bisco, Inc. Schaumburg, IL, EUA), na proporção de 1:1, foram dispensadas em 

bloco de espatulação (Figura 11) e manipuladas com espátula plástica por vinte 

segundos, até a obtenção de uma mistura homogênea. Em seguida, o cimento 

espatulado foi depositado sobre a superfície dos blocos cerâmicos. Posteriormente, 

esses blocos foram posicionados sobre a superfície adesiva dos dentes incluídos em 

resina acrílica. 

 
Figura 11 – Pasta base e 
catalisadora C&B Cement 
 

 

O conjunto foi levado a um delineador (Bio-Art Equipamentos Odontologicos, 

Sao Carlos, SP, Brasil) no qual foi adaptado um dispositivo com peso 

correspondente a 3Kg de pressão (Figura 12). A pressão foi aplicada por seis 

minutos. 
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Figura 12 – Delineador com dispositivo para 
exercer pressão 

 
 

Em seguida, o excesso de cimento foi removido com pinceis descartáveis 

(Microbrush - KG Sorensen – Cotia/São Paulo, Brasil). Foi aguardado um tempo de 

10 minutos para completa polimerização do cimento. A manipulação do agente 

cimentante e processo de cimentação foi realizada de acordo com as 

recomendações do fabricante. Os mesmos procedimentos foram realizados até que 

todos os espécimes estivessem cimentados. 

Para a cimentação dos blocos cerâmicos dos grupos U200-C, U200-R E 

U200-AL, quantidades iguais de pasta base e pasta catalizadora do cimento U200 

(3M ESPE Dental Products, St. Paul, MN, EUA), na proporção de 1:1, foram 

dispensadas em bloco de espatulação (Figura 13) e manipuladas com espátula 

plástica por vinte segundos, até a obtenção de uma mistura homogênea. Em 

seguida, o cimento espatulado foi depositado sobre a superfície dos blocos 

cerâmicos. Posteriormente, esses blocos foram posicionados sobre a superfície 

adesiva dos dentes incluídos em resina acrílica. 
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Figura 13 – Pasta base e catalisadora U200 

 

O conjunto foi levado a um delineador (Bio-Art Equipamentos Odontológicos, 

São Carlos, SP, Brasil) no qual foi adaptado um dispositivo com peso 

correspondente a 3Kg de pressão. A pressão foi aplicada por seis minutos. 

Em seguida, o excesso de cimento foi removido com pinceis descartáveis 

(Microbrush – KG Sorensen – Cotia/São Paulo, Brasil) e o agente cimentante 

fotoativado com luz LED por vinte segundos em cada face dos espécimes (Figura 

14). Para a fotoativação foi utilizado um fotopolimerizador com LED diodo com 

densidade de potencia de 1.100 mW/cm2 (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, 

Austria). 

 

 
Figura 14 – Fotoativação dos espécimes 
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A manipulação do agente cimentante e processo de cimentação foi realizada 

de acordo com as recomendações do fabricante. Os mesmos procedimentos foram 

realizados até que todos os espécimes estivessem cimentados. 

 

 

4.9 Armazenamento dos espécimes 

 

 

Os espécimes cimentados de todos os grupos foram armazenados por 24 

horas em água destilada em ambiente com temperatura controlada de 37 ± 1˚C, em 

estufa. 

 

 

4.10 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

Amostras adicionais (três de cada tratamento de superfície e controle) foram 

confeccionadas e receberam tratamento específico para MEV (metalização da 

superfície) a fim de serem avaliadas em Microscopia Eletrônica de Varredura 

(Inspect S50 2011, Scanning Electron Microscope, FEI Company, Japão) para 

obtenção de imagens e demonstração ilustrativa das superfícies obtidas. 
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4.11 Ensaio mecânico 

 

 

O teste de resistência ao cisalhamento foi realizado em uma maquina 

universal de ensaios Shimadzu AG-X (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) com 

célula de carga correspondente a 5KN. Os espécimes foram posicionados e fixados 

em um dispositivo metálico localizado na parte inferior da máquina, de forma que a 

linha de cimentação permanecesse na posição vertical para aplicação da carga. 

Uma ponta metálica foi fixada na parte superior da máquina e posicionada sobre a 

linha de cimentação dos espécimes (Figura 15). A força foi aplicada com velocidade 

constante de 0,5mm/minuto ate a ruptura da união. O valor necessário para ruptura 

(resistência de união) foi registrado em MegaPascal (Mpa) pelo software 

(Trapezium-X Software, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão) acoplado a máquina 

de ensaio.  

Todos os espécimes foram preparados e testados por um único operador. 

 
Figura 15 – Ensaio microcisalhamento 
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4.12 Análise do tipo de falha 

 

 

Após a fratura, todas as amostras foram avaliadas com auxilio de lupa 

(Maped do Brasil, São Paulo, São Paulo, Brasil). As falhas foram classificadas como: 

adesiva, coesiva ou mista. Sendo adesiva quando ocorreu rompimento na interface 

dentina-cimento; coesiva quando ocorreu rompimento na interface cerâmica-cimento 

e mista quando houve a combinação das fraturas adesiva e coesiva nas superfícies. 

 

 
4.13 Análise estatística 

 

 

Para análise estatística dos dados, os mesmos foram avaliados, com auxilio 

do software BioEstat 5.0 (Bioestat, Maringá, Paraná, Brasil), e primeiramente ao 

teste de Komolgorov-Smirnov para análise de normalidade e em seguida Análise de 

Variância dois fatores (Anova) e post-hoc teste T de Student, adotando para as 

comparações p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resistência de união 

 

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov, adotando para as comparações p<0,05, 

constatou médias paramétricas em todos os grupos analisados. 

Os resultados estão apresentados de acordo com cada tipo de tratamento 

individualmente, comparando os diferentes cimentos para cada situação. 

Na tabela 1 estão demonstrados os valores dos testes estatísticos Anova e 

Teste t, com p<0.05, e na tabela 2 a comparação dos cimentos nas amostras do 

grupo controle, ou seja, sem tratamento de superfície. 

 

Tabela 1 - Valores de ANOVA e teste T, para as comparações das amostras sem 
tratamento de superfície, combinadas com diferentes agentes de cimentação. 

FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 2 13.232 6.616 
Erro 14 7.512 0.537 
 --- --- --- 
F = 12.3306 --- --- 
(p) = 0.0011 --- --- 
Média (Coluna 1) = 1.7746 --- --- 
Média (Coluna 2) = 3.8239 --- --- 
Teste t: Diferença t (p) 
Médias ( 1 e  2) = 2.0494 4.6204 < 0.001 

 

Tabela 2 – Valores de microcisalhamento, média e desvio padrão (dp) (Mpa) nos 
grupos sem tratamento de superfície, combinado com diferentes agentes de 
cimentação. 

 C&B U200 
Média 1.77 B 3.82 A 
dp 0.61 0.93 

Medias seguidas de letras distintas, diferem entre si (p<0,05) 
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Na tabela 3 estão demonstrados os valores dos testes estatísticos Anova e 

Teste t, com p<0.05, e na tabela 4 a comparação dos cimentos nas amostras do 

grupo tratado com óxido de alumínio (Al2O3). 

 

Tabela 3 - Valores de ANOVA e teste T, para comparação do tratamento de 
superfície (Al2O3) e diferentes agentes de cimentação. 

FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 2 55.331 27.665 
Erro 15 83.333 5.556 
 --- --- --- 
F = 4.9798 --- --- 
(p) = 0.0215 --- --- 
Média (Coluna 1) = 7.6378 --- --- 
Média (Coluna 2) = 6.907 --- --- 
Teste t: Diferença t (p) 
Médias ( 1 e  2) = 0.7308 0.5295 ns 
 

 

Tabela 4 – Influência do tratamento de superfície (Al2O3) e diferentes agentes de 
cimentação, nos valores de media e dp de microcisalhamento (Mpa) 

 C&B U200 
Média 7.64 A 6.91 A 
dp 2.97 2.38 

Médias seguidas de letras distintas, diferem entre si (p<0,05) 
 

 

Na tabela 5 estão demonstrados os valores dos testes estatísticos Anova e na 

tabela 6 a comparação dos cimentos nas amostras do grupo tratado com Rocatec. 

 

Tabela 5 - Valores de ANOVA, para comparação do tratamento de superfície 
(Rocatec) e diferentes agentes de cimentação. 

FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 2 2.113 1.056 
Erro 13 19.61 1.508 
    
F = 0.7003   
(p) = 0.5179   
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Tabela 6 – Influencia do tratamento de superfície (Rocatec) e diferentes agentes de 
cimentação, nos valores de media e dp de microcisalhamento (MPa). 

 C&B U200 
Média 3.63 A 4.32 A 
dp 1.91 0.85 

Médias seguidas de letras distintas, diferem entre si (p<0,05) 
 

Na tabela 7 estão demonstrados os valores dos testes estatísticos Anova e 

Teste t, com p<0,05 para o cimento C&B, e na tabela 8 a comparação dos 

tratamentos de superfície nas amostras dos grupos cimentados com C&B. 

 

Tabela 7 - Valores de ANOVA e teste T, para comparação do agente de cimentação 
C&B e tratamentos de superfície. 

FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 2 108.893 54.446 
Erro 14 69.023 4.93 
 --- --- --- 
F = 11.0433 --- --- 
(p) = 0.0016 --- --- 
Média (Coluna 1) = 7.6378 --- --- 
Média (Coluna 2) = 1.7746 --- --- 
Teste t: Diferença t (p) 
Médias (1 e 2) = 5.8633 4.5097 < 0.001 

 
 
 
Tabela 8 – Influencia do agente de cimentação (C&B) em diferentes tratamentos de 
superfície, nos valores de media e dp de microcisalhamento (MPa). 

 Sem tratamento Al2O3 Rocatec 
Média 1.77 B 7.64 A 3.52 B 
dp 0.61 2.97 0.59 

Medias seguidas de letras distintas, diferem entre si (p<0,05) 
 

Na tabela 9 estão demonstrados os valores dos testes estatísticos Anova e 

Teste t, com p<0.05, e na tabela 10 a comparação dos tratamentos de superfície nas 

amostras dos grupos cimentados com U200. 
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Tabela 9 - Valores de ANOVA e teste T para o cimento U200, para comparação do 
agente de cimentação U200 e tratamentos de superfície. 

FONTES DE 
VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 2 29.09 14.545 
Erro 14 30.576 2.184 
 --- --- --- 
F = 6.6597 --- --- 
(p) = 0.0093 --- --- 
Média (Coluna 1) = 6.907 --- --- 
Média (Coluna 2) = 4.3224 --- --- 
Teste t: Diferença t (p) 
Médias ( 1 e  2) = 2.5847 2.8883 0.0119 

 
 
Tabela 10– Influencia do agente de cimentação (U200) em diferentes tratamentos de 
superfície, nos valores de media e dp de microcisalhamento (MPa). 

 Sem 
tratamento Al2O3 Rocatec 

Média 3.82 B 6.91 A 4.32 B 
dp 0.93 2.38 0.85 

Médias seguidas de letras distintas, diferem entre si (p<0,05) 
 

Na tabela 11 estão demonstrados os valores de média e dp em Mpa de 

microcisalhamento, quando comparado com diferentes agentes de cimentação e 

tratamentos de superfície. 

 

Tabela 11 – Valores de média e dp em MPa de microcisalhamento, quando 
comparado diferentes agentes de cimentação e tratamentos de superfície. 

Agentes 
Cimentação 

Grupos 

Sem tratamento Al2O3 Rocatec  
Media dp Media dp Media dp 

C&B 1.77 Bb 0.61 7.64 Aa 2.97 3.63 Ab 1.91
U200 3.82 Ab 0.93 6.91 Aa 2.38 4.32 Ab 0.85

Letras distintas maiúsculas na vertical, minúsculas na horizontal, denotam diferença 
estatística entre si (p<0,05) 
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5.2 Tipo de falha/fratura 

 

 

Na tabela 12 estão demonstradas as porcentagens dos tipos de falhas 

(adesiva, mista e coesiva) nos grupos cimentados com C&B e na tabela 13 as 

porcentagens dos grupos cimentados com U200. 

 

Tabela 12 – Valores em porcentagem dos tipos de falha dos grupos cimentados com 
C&B. 

Grupos n Adesiva 
(%) 

Mista 
(%) 

Coesiva 
(%) 

Total 
(%) 

Controle 7 0 57,13% 42,85% 100% 
Al2O3 7 0 100% 0 100% 

Rocatec 7 42,85% 57,13% 0 100% 
 
Tabela 13 – Valores em porcentagem dos tipos de falha dos grupos cimentados com 
U200. 

Grupos n Adesiva 
(%) 

Mista 
(%) 

Coesiva 
(%) 

Total 
(%) 

Controle 7 0 100% 0 100% 
Al2O3 7 28,57% 71,42% 0 100% 

Rocatec 7 28,57% 71,42% 0 100% 
 

 

5.3 Imagens ilustrativas de MEV 

 

As imagens obtidas em Microscopia Eletrônica de Varredura, tanto do grupo 

controle, como nos grupos que tiveram tratamento de superfície estão demonstradas 

abaixo, notando as diferenças obtidas após os tratamentos. 
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Figura 16a – Grupo controle com aumento de 1000X 
Figura 16b – Grupo controle com aumento de 2000X 
Figura 16c – Grupo controle com aumento de 5000X 

 

   
Figura 17a – Grupo óxido de alumínio com aumento de 1000X 
Figura 17b – Grupo óxido de alumínio com aumento de 2000X 
Figura 17c – Grupo óxido de alumínio com aumento de 5000X. 

 

   
Figura 18a – Grupo Rocatec com aumento de 1000X 
Figura 18b – Grupo Rocatec com aumento de 2000X 
Figura 18c – Grupo Rocatec com aumento de 5000X 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A cerâmica a base de zircônia tetragonal parcialmente estabilizada por ítrio 

(Y-TZP) tem alcançado grande popularidade na Odontologia devido a seus altos 

valores de resistência à fratura (900-1000 MPa) e tenacidade à fratura (5,5-7,4 

MPa.m1/2), associados ao mecanismo de tenacificação por transformação de fase 

(Mosele & Borba, 2014). Embora restaurações em zircônia exibam excelentes 

propriedades mecânicas, seu sucesso também pode depender da estabilidade e 

confiabilidade de uma adesão com cimentos resinosos. 

A zircônia estabilizada por ítrio (Y-TZP) não possui fase vítrea devido à sua 

microestrutura policristalina, o que evita o fenômeno de degradação pela saliva e 

consequente aumento da propagação de trincas (Zhang et al., 2004). No entanto, 

essa estrutura com elevado conteúdo cristalino sem fase vítrea é responsável por 

seu baixo potencial adesivo. 

Tratamentos de superfície são comumente utilizados com o objetivo de 

aumentar a área da superfície interna das restaurações, criando uma superfície 

áspera e limpa com energia favorável para união entre a cerâmica e o substrato 

dental (Mosele & Borba, 2014).  

Associados aos diversos tratamentos de superfície, a escolha dos cimentos 

resinosos deve ser realizada com o objetivo de otimizar as características de cada 

cimento e para isso devem ser observadas suas formas de ativação (química, foto 

ou dual) e sistema adesivo. 

A escolha dos cimentos quanto ao sistema adesivo foi orientada neste estudo,  

com base no fato de que embora os cimentos resinosos sejam materiais de escolha 
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para a cimentação das restaurações estéticas sobre o dente, seu uso na pratica 

clinica está associada ao tratamento das superfícies do esmalte e dentina com os 

sistemas adesivos, uma etapa critica e sujeita a erros por parte do cirurgião dentista, 

o que pode levar ao insucesso do tratamento restaurador. 

Esta condição é mais evidente sobre a superfície da dentina, de composição 

heterogênea e úmida, cujo constante fluido dentinário é capaz de interferir no 

processo de cimentação. Para minimizar tais riscos é necessário que os agentes 

adesivos sejam selecionados observando suas indicações (Oliveira et al., 2010).  

Essencialmente, o cimento autoadesivo possui composição similar aos 

cimentos resinosos convencionais e autocondicionantes. A diferença entre estes 

materiais esta na presença de monômeros modificados por grupos, ou radicais 

fosfatados. São estes grupamentos químicos os responsáveis pelos eventos de 

desmineralização da dentina e união química iônica com o cálcio da hidroxiapatita. 

Portanto, não ha a necessidade de tratamento com o acido fosfórico ou monômeros 

autocondicionantes para criar as condições de retenção micromecânica com a 

superfície do dente (Walter et al., 2005; Gerth et al., 2006; Antunes et al., 2012). 

O presente estudo avaliou a resistência de união (RU) entre os substratos 

dentina humana/ zircônia Y-TZP, utilizando um cimento resinoso convencional (C&B 

Cement) e um cimento autoadesivo (Rely X U200). Foram avaliados dois 

tratamentos superficiais, um mecânico e um mecano-químico, o jateamento com 

óxido de alumínio 50μm (Al2O3) e o jateamento com óxido de alumínio revestido por 

sílica (sistema Rocatec®) e ainda o grupo Controle, o qual não recebeu nenhum 

tratamento de superfície, totalizando seis grupos experimentais. 

Os cimentos resinosos foram escolhidos para se ter representado duas 

categorias de cimento, um cimento de ativação química (C&B) e um cimento 
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autoadesivo (U200), considerado como uma alternativa para as intercorrências da 

técnica dos cimentos convencionais.  

Frente aos diferentes materiais existentes no mercado odontológico, a 

seleção do cimento resinoso dual autoadesivo RelyX U200 (3M/ESPE), para o 

presente estudo, deu-se, fundamentalmente, por ser um material que dispensa 

qualquer pré-tratamento dentinário. Além disso é citado por seu fabricante como um 

material com excelente união à zircônia (3M/ESPE) e por ser um material novo, 

poucas publicações são encontradas à seu respeito. Já a escolha do cimento 

resinoso convencional químico C&B Cement foi pautada na importância da formação 

da camada híbrida para aumento da resistência adesiva. Além disso, sua ativação 

química é de extrema importância em casos onde a luz, primordial à fotoativação, é 

dificultada de penetrar, uma vez que opacidade da cerâmica zircônia sugere o uso 

de cimentos resinosos duais ou autopolimerizáveis com forte restabelecimento 

químico (Blatz, 2004). 

O cimento RelyX U200 possui uma natureza ácida dos metacrilatos 

fosforilados permite a desmineralização da superfície dentária e a penetração do 

cimento. Uma vez polimerizado, a retenção micromecânica é conseguida entre o 

cimento e o dente. No entanto, requisitos importantes como elevada resistência 

mecânica, qualidade estética, e estabilidade dimensional, só podem ser garantidos 

com o uso de monômeros multifuncionais e melhorados. Essas propriedades são 

pré- requisitos básicos para as situações clínicas que envolvam a cimentação de 

cerâmicas e restaurações indiretas. Os monômeros do cimento RelyX U200 contêm 

pelo menos dois grupamentos de ácido fosfórico e no mínimo duas ligações duplas 

de carbono (C=C) por molécula. Isto favorece a formação de ligações cruzadas, que 
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proporcionam, por sua vez, excelentes propriedades mecânicas, além de permitir a 

união adesiva sem nenhum pré-tratamento (3M ESPE). 

A hipótese inicial de que os grupos cimentados com U200 apresentariam 

maiores valores de RU quando comparados aos grupos cimentados com C&B foi 

parcialmente aceita, pois o U200 foi tão efetivo quanto o C&B quando comparados 

os tratamentos de superfície Al2O3 e Rocatec. 

Nos sistemas adesivos convencionais (C&B) realiza-se o condicionamento 

ácido das estruturas dentárias antes do procedimento adesivo propriamente dito 

(Cardoso et al., 2003). O ácido condiciona a dentina formando uma união por 

penetração do monômero adesivo e da resina, por meio da exposição das fibras 

colágenas, obtendo uma zona de dentina desmineralizada (Wang et al., 2004). 

Portanto, tais sistemas são capazes de promover retenções micromecânicas entre o 

colágeno dentinário, o sistema adesivo e a resina, formando a camada híbrida ou 

zona de interdifusão dentinária. 

A penetração do primer e do adesivo pode ser afetada pela morfologia do 

tecido dentário nas diferentes localizações da dentina. Os fatores biológicos e 

clínicos, como dentina esclerosada e permeabilidade de dentina, também podem 

afetar a adesão dentinária (Phrukkanon et al., 1999). Neste estudo, a superfície 

coronária dos dentes de todos os grupos foi desgastada até a exposição da dentina 

média. Pesquisas mostram que as forças de união em dentina profunda são mais 

baixas que em dentina superficial e que dependendo do local da dentina e 

orientação dos túbulos, a união é afetada. Dessa forma todos os blocos de zircônia 

foram cimentados em dentina média com o objetivo de padronizar a cimentação e 

evitar questionamentos em relação à profundidade dentinária. 
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Portanto, existem alguns inconvenientes relacionados a esta técnica, uma vez 

que a água deve ser removida, mas o substrato não pode ser seco para evitar o 

colapso das fibras de colágeno, o que dificultaria a penetração do adesivo (Reis et 

al., 2004). Em contrapartida, umidade em excesso poderia alterar a composição do 

adesivo ou até mesmo a ação de seus componentes. Desta forma, a técnica adesiva 

que usa ácido fosfórico como condicionador de superfície exige um maior número de 

passos clínicos, um tempo de aplicação mais longo e, portanto, aumenta a 

probabilidade de erros. 

No presente estudo os grupos sem tratamento de superfície cimentados com 

U200 apresentaram melhores resultados quando comparados com o grupo C&B. 

Sem nenhum tratamento de superfície temos a ação única do cimento e tais 

resultados podem ser explicados pela dificuldade de técnica adesiva do cimento 

convencional. Este grupo obteve os menores valores de RU, já que as superfícies 

não receberam nenhum tratamento, mostrando que é necessário a realização de 

algum tratamento superficial nas infra-estruturas de Y-TZP. Então neste grupo as 

hipóteses nulas testadas foram rejeitadas, ou seja, os diferentes tratamentos 

superficiais e o agente de união U200 influenciaram nos valores de resistência de 

união da zircônia cimentada à dentina humana. 

Dentre as opções de tratamento superficial propostas, optou-se por realizar o 

jateamento com partículas de óxido de alumínio (Al2O3) e jateamento com partículas 

de sílica (Rocatec). 

No jateamento, as partículas são movidas em um fluxo de ar e se chocam 

contra a superfície interna da zircônia, criando uma superfície irregular que favorece 

a união micromecânica entre a cerâmica e sistema de cimentação. O jateamento 

com óxido de alumínio é o método de tratamento de superfície preferencial para os 
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materiais cerâmicos de alta resistência (Kern et al., 1994; Wegner et al., 2000; Blatz 

et al., 2003). Os sistemas micromecânicos de união utilizam essas partículas de 

abrasão para melhorar a microrretenção e aumentar a área de superfície de união 

(Özcan et al., 1998). Esses métodos asperizam a superfície, aumentando sua 

energia de superfície e, conseqüentemente, o molhamento (Blatz et al., 2003). 

De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, os tratamentos 

de superfície influenciaram de maneira positiva nos valores de resistência adesiva 

quando comparados com os grupos sem tratamento. Entretanto, os grupos que 

receberam o jateamento com partículas de sílica apresentaram menores valores 

quando comparados aos grupos jateados com óxido de alumínio para ambos os 

cimentos. Esse fato pode ser explicado pela aplicação de silano em todos os grupos 

tratados com Rocatec.  

A utilização de partículas de alumina modificadas por sílica teve como objetivo 

alcançar união micromecânica e química entre os substratos. A presença de sílica 

na superfície seria capaz de estabelecer uma união química com o agente silano 

(Mosele & Borba, 2014). Melhores resultados foram encontrados utilizando o Al2O3 

como tratamento de superfície, em detrimento ao Rocatec. Levando em 

consideração que as amostras submetidas ao Rocatec foram silanizadas, Sun et al. 

(2014) demonstraram, através da avaliação por MEV, que as amostras de zircônia 

submetidas a silanização demostraram uma superfície relativamente suavizada, o 

que poderia explicar o melhor resultado do Al2O3 uma vez que não teve sua 

superfície silanizada e suas micro-rugosidades suavizadas, sem comprometer a 

retenção micromecânica.  

Outros estudos que compararam a resistência adesiva da Y-TZP ao cimento 

resinoso utilizando o jateamento de partículas modificadas por sílica e o jateamento 
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convencional encontraram valores de resistência semelhantes, mesmo quando 

tamanhos de partículas diferentes foram utilizados (Re et al., 2008; Castro et al., 

2012), o que poderia confirmar os achados do presente estudo. 

Pesquisas têm sido realizadas visando entender o processo de hibridização, 

pois acredita-se que a camada híbrida é o mais efetivo mecanismo de adesão 

dentinária. A formação de zona da interface dentina/resina composta é resistente à 

fratura e à microinfiltração marginal, sendo fundamental para os procedimentos 

restauradores adesivos, motivo pelo qual muita atenção tem sido dada para o 

desenvolvimento de uma camada híbrida (Tam et al., 2000). 

Neste estudo, quando a comparação é feita apenas entre os grupos jateados 

com Al2O3, não foram observadas diferenças estatísticas entre os cimentos C&B e 

U200, apesar do cimento C&B ter apresentado melhores valores numéricos de 

resistência adesiva. Entre os grupos jateados com Rocatec, não foram observadas 

diferenças estatísticas entre os cimentos C&B e U200, apesar do cimento U200 ter 

apresentado melhores valores numéricos de resistência adesiva. Dessa forma 

sugere-se, no presente estudo, que a não formação da camada híbrida pelo cimento 

U200, e que ocorre nos cimentos convencionais (C&B) não interferiu negativamente 

na resistência adesiva.  

Quanto à análise de superfície, a característica de falha mista encontrada 

predominantemente em todos os grupos, pode ser entendida no fato de que os 

tratamentos de superfície e cimentos resinosos utilizados apresentam limitações, o 

que faz com que as falhas ocorram simultaneamente nos dois substratos estudados. 

Tendo em vista a busca por uma cimentação efetiva, combinada com 

melhores técnicas de tratamento de superfície da cerâmica e do dinamismo da 

indústria na evolução e apresentação de materiais, estudos nesta temática são 
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amplamente conduzidos para elucidação e sugestão de combinação de técnicas e 

materiais, e até mesmo para avaliação do comportamento destes materiais a longo 

prazo, variável futuramente avaliada para complementação da proposição deste 

estudo.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados encontrados no presente estudo foi possível 

concluir que: 

Quanto ao tratamento de superfície o jateamento com Al2O3 foi mais eficiente 

na resistência de união para os dois agentes de cimentação selecionados, C&B e 

U200; 

Quanto ao agente de cimentação para o grupo sem tratamento (controle) o 

cimento U200 apresentou melhor resultado na resistência de união. Para os grupos 

com tratamento de superfície (Al2O3 e Rocatec) ambos os cimentos (C&B e U200) 

apresentaram resultados semelhantes; 

A melhor combinação agente de cimentação x tratamento de superfície na 

resistência de união: C&B e jateamento com Al2O3; U200 e jateamento com Al2O3; 

Quanto à análise fractográfica a falha mista foi predominante em todos os 

grupos testados; 

Quanto as imagens geradas por MEV os grupos Al2O3 e Rocatec 

apresentaram superfícies com rugosidades proeminentes quando comparados ao 

grupo controle que apresentou apenas ranhuras em sua superfície. 
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