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RESUMO

Miragaya LM. Influência de Diferentes Tratamentos de Superfície na Estabilidade de 
União entre Cerâmica Estabilizada por Ítria e Cimentos Resinosos [dissertação]. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012.

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de quatro tratamentos 
de superfície na estabilidade de união entre um cimento resinoso auto-adesivo e 
uma cerâmica a base de zircônia estabilizada por ítrio (Y-TZP). Para que isso fosse 
possível, o estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira, quarenta placas 
(8x6x1mm) de uma cerâmica Y-TZP foram divididas aleatoriamente em quatro 
grupos (n=10) de acordo com o tratamento de superfície utilizado: Controle - sem 
tratamento; Jateamento com Al2O3 (50µm); aplicação de primer a base de MDP; e 
condicionamento com Sistema Rocatec. As  placas cerâmicas tratadas com cada um 
dos tratamentos foram divididas em 2 sub-grupos em função do cimento resinoso 
testado: RelyX ARC (ARC - cimento resinoso convencional) e RelyX Unicem (UCem 
- cimento resinoso auto-adesivo). Os cimentos resinosos foram aplicados no interior 
de tubos de PVC (0,75mm de diâmetro e 0,5mm de altura) posicionados sobre a 
placa cerâmica. Após o armazenamento em água a 37oC por 24h, os espécimes 
foram submetidos ao ensaio de micro-cisalhamento a uma velocidade de 1mm/min. 
Os resultados dessa primeira fase do experimento mostraram que os  tratamentos de 
superfície influenciaram significativamente a resistência de união (p < 0,05). Para os 
quatro tratamentos de superfície, UCem apresentou resultados significativamente 
maiores do que o ARC (p < 0,05). Para ambos os cimentos, o melhor resultado foi 
produzido pelo primer a base de MDP: ARC - 15,9 + 5,0MPa e UCem -  36,2 + 
2,1MPa. Os maiores valores de resistência foram apresentados pelos grupos que 
combinaram o UCem ao uso de primer a base de MDP (36.2 ± 2.1 MPa) e ao 
condicionamento com o sistema Rocatec (37.4 ± 2.3 MPa). A segunda etapa do 
estudo, teve como objetivo verificar a estabilidade da união obtida com os 
tratamentos de superfície. Para tanto, a metodologia foi repetida e novos espécimes, 
combinando os mesmos tratamentos de superfície e cimentos utilizados na primeira 
etapa, foram confeccionados e armazenados em água destilada a 37oC por 6 
meses. Após  a imersão, os mesmos foram submetidos ao ensaio de micro-
cisalhamento. Esta segunda fase mostrou que à exceção dos espécimes que 
combinaram o cimento ARC ao tratamento com o sistema Rocatec, todos  os demais 
tiveram sua resistência diminuída após o armazenamento em água (p < 0,05). Para 
o UCem a queda foi de 54,8% nas cerâmicas tratadas com Rocatec e de 52,8% nas 
tratadas com o primer. No grupo que combinou o ARC ao tratamento da superfície 
cerâmica com primer a base de MDP a queda foi de 42,5%. Pode-se concluir, dentro 
das limitações deste estudo, que nenhum dos tratamentos de superfície foi capaz de 
tornar estável e confiável a união entre o cimento resinoso auto-adesivo e a 
cerâmica Y-TZP após seis meses em água.

Palavras-chave: Y-TZP, tratamento de superfície, cimento resinoso, cimento auto-
adesivo, resistência de união.



ABSTRACT

Miragaya LM. The Influence of Different surface treatment on the Bond Between two 
Resin Cement and an Yttria-Stabilized Zirconia Ceramic [dissertation]. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2012.

 The objective of the present study was to evaluate the influence of four 
surface treatments  on the stability of the bond strength between a self-adhesive resin 
cement and an yttria-stabilized zirconia (Y-TZP) ceramic material (Lava Frame 
zirconia). To make this  possible, the study was divided in two parts. On the first 
stage, forty plates (8x6x1mm) of a Y-TZP ceramic restorative material were randomly 
assigned to four groups  (n = 10) according to the surface treatments: Control – no 
treatment, airborne-particle abrasion with 50-µm Al2O3, coating with a MDP-based 
primer and conditioning with Rocatec System. The ceramic plates treated with each 
of the four methods  were further divided into 2 subgroups according to the resin 
cement tested: RelyXTM ARC (ARC - conventional) and RelyXTM Unicem (UCem - 
self-adhesive). The resin cements were put into PVC tubes (∅ = 0.75 mm x 0.5 mm 
height) placed on the ceramic plate surfaces. After water storage at 37oC for 24h, the 
specimens were submitted to a micro-shear bond strength (µSBS) test at a 
crosshead speed of 1.0mm/min. The results of the first part of the present study 
showed that the surface treatments significantly influenced the µSBS (p < 0.05). For 
the four surface treatments, UCem presented significantly higher µSBS than ARC (p 
< 0.05). For both resin cements, the best result was produced by MDP-based primer: 
ARC - 15.9 ± 5.0 MPa and UCem - 36.2 ± 2.1MPa. The highest µSBS values were 
presented by UCem on ceramic plates treated with MDP-based primer (36.2 ± 2.1 
MPa) and Rocatec system (37.4 ± 2.3 MPa). The second stage of the study was to 
verify the stability of the union obtained. For this, the methodology was repeated and 
new specimens, combining the same surface treatments and cements used in the 
first stage, were made and stored in distilled water at 37oC for 6 months. After 
storage, the specimens were submitted to micro-shear test. This second phase 
showed that the highest µSBS values were presented by UCem in the specimens 
tested after 24 h (MDP = 37.4 ± 2.3 and TSC = 36.2 ± 2.1 MPa). Excepting for ARC 
applied on ceramic surfaces treated with TSC, all the other groups presented a 
dropping on µSBS after six months water aging (p < 0.05). For UCem, the drop was 
-54.8% in ceramic surfaces treated with TSC and -52.8% in ceramic surfaces treated 
with MDP-based primer. In the group treated with MDP-based primer the drop in 
µSBS for Rely X ARC was -42.5%. It can be concluded, within the limitations of this 
study, that none of the surface treatments were able to stabilize the adhesion 
between the self-adhesive resin cement and the Y-TZP ceramic over six months 
water aging.

Keywords: Y-TZP, adhesion, surface treatment, resin cements, shear bond strength.
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1 INTRODUÇÃO

Visando eliminar a presença de infra-estruturas metálicas em restaurações 

indiretas, obtendo melhores propriedades ópticas e conseqüentemente um melhor 

resultado estético, o desenvolvimento de materiais cerâmicos restauradores tem 

aumentado exponencialmente ao longo dos últimos anos.24,68 Atualmente, os 

materiais  mais utilizados são baseados em dissilicato de lítio, óxido de alumínio 

(Al2O3) ou zircônia (ZrO2). O sistema Lava Zircônia (3M ESPE) é um exemplo típico 

de cerâmica policristalina (ZrO2) estabilizada por ítrio em sua fase tetragonal - Y-TZP. 

Este material é processado através de tecnologia CAD/CAM para dar origem a infra-

estruturas de restaurações unitárias e próteses parciais fixas, anteriores e 

posteriores, livres de metal.9,24,81

Os materiais cerâmicos Y-TZP possuem reconhecidamente boas 

propriedades mecânicas.24,26,68 Tal fato é decorrente do mecanismo de mudança de 

fases que ocorre no interior desses materiais  quando os mesmo são submetidos a 

tensões mastigatórias ou térmicas.57 Ou seja, no momento em que o material é 

submetido a uma tensão, há a indução de formação de pequenos defeitos internos e 

uma variação de temperatura suficiente para desestabilizar os cristais, fazendo com 

que ocorra a transição de sua forma tetragonal inicial para a forma monoclínica.57 

Com este novo formato, os cristais apresentam-se de 3 a 5% maiores, o que gera 

uma tensão compressiva ao redor da pequena trinca e impede que a mesma se 

propague facilmente.52,68

Embora as propriedades mecânicas tenham uma importância fundamental no 

processo de escolha de um material cerâmico pelo cirurgião dentista, outros  fatores 

como adaptação da restauração, biocompatibilidade e capacidade de união aos 

tecidos dentais devem ser criteriosamente avaliados.9,11,88 O protocolo clínico  mais 

comumente utilizado para cimentação adesiva de restaurações cerâmicas com 

conteúdo vítreo, envolve a dissolução da matriz vítrea da superfície cerâmica, 

através do condicionamento com ácido hidrofluorídrico. Esta etapa é seguida da 

aplicação de um agente silano, que possui em sua composição primers bifuncionais 

contendo grupamentos  silanol, capaz de formar uma rede de ligações siloxano com 

a sílica dispersa na superfície da cerâmica.11 Este mecanismo induz a formação de 



micro-retenções, aumentando a energia de superfície e, consequentemente, a 

interação entre cerâmica, primers bifuncionais e cimentos resinosos.10 

No entanto, como as  cerâmicas à base de Y-TZP praticamente não possuem 

fase vítrea e sílica, esse tipo de protocolo torna-se ineficiente.11,17,19,46 Buscando uma 

solução para este problema, outros tratamentos de superfície como jateamento com 

partículas de óxido de alumínio,60,66 silicatização,3,60 irradiação à  laser Er:YAG,18 uso 

de monômeros ácidos fosfatados94 e tratamentos químico-mecânicos17 vêm sendo 

propostos no sentido de aumentar a interação entre cimentos  resinosos e este tipo 

de sistema cerâmico (Y-TZP).   

O protocolo completo de cimentação de restaurações livres de metal 

geralmente envolve múltiplos passos de condicionamento, tanto do substrato 

dentário quanto da superfície cerâmica.11 Essa grande quantidade de passos, 

combinada a enorme diversidade de técnicas disponíveis, pode ser extremamente 

confusa para os cirurgiões dentistas, além de gerar um consumo de tempo 

exagerado. Baseados nisso, diversos fabricantes têm investido muito no 

desenvolvimento de cimentos resinosos auto-adesivos.76 Este tipo de cimento é 

composto por monômeros adesivos contendo um grupamento fosfato que, segundo 

os fabricantes, seria capaz de interagir positivamente com as superfícies dos 

substratos dentários e da restauração, sem que houvesse necessidade de nenhum 

tratamento prévio das mesmas. O objetivo desses materiais é simplificar o processo 

de cimentação de restaurações cerâmicas, mantendo a confiabilidade da 

cimentação resinosa convencional.76 

Alguns estudos prévios, têm mostrado que os cimentos auto-adesivos podem 

promover uma resistência de união as cerâmicas Y-TZP igual ou maior do que 

aquelas obtidas com os cimentos convencionais.53,59,60,62 Entretanto, existe pouca 

informação disponível quanto a durabilidade desta união, avaliando por exemplo o 

impacto da degradação hidrolítica nas interfaces adesivas.8,30,53,93 Dessa forma, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar, numa primeira etapa, o efeito de quatro 

tratamentos de superfície na resistência de união de cerâmicas Y-TZP a um cimento 

resinoso convencional e a um auto-adesivo e, numa segunda fase, a influência da 

degradação hidrolítica sobre esta união.



2 REVISÃO DE LITERATURA 

As cerâmicas podem ser definidas como materiais não metálicos e 

inorgânicos, produzidos através da queima de minerais em altas temperaturas.79 

Estes materiais, além da Odontologia, são amplamente utilizados na indústria, 

especialmente como refratários e em aplicações que exigem alta resistência ao 

desgaste.89

Embora os primeiros indícios de utilização das cerâmicas tenham vindo da 

China e datem de antes de Cristo,4 foi apenas em 1717 que os europeus 

descobriram a composição básica deste material, muito utilizado em louças de mesa 

desde o século XII. Tratava-se da união de três componentes básicos: caulim 

(silicato hidratado de potássio e alumínio), sílica  e feldspato (mistura de silicatos de 

alumínio, potássio e sódio).27 As cerâmicas, quando introduzidas  na Odontologia, 

dispunham de composição bem semelhante a esta, diferenciando-se por uma maior 

concentração de feldspato, sendo assim chamadas de cerâmicas ou porcelanas 

feldspáticas.4

Algumas características  das cerâmicas determinaram o seu sucesso na 

Odontologia e sua ampla utilização na área restauradora. Dentre elas, podemos citar 

a sua alta biocompatibilidade, alta resistência a compressão, condutibilidade térmica  

próxima a dos tecidos dentais, radiopacidade, estabilidade de cor, baixa retenção de 

placa e boa resistência à  abrasão.4

Entretanto, este material restaurador, além de apresentar um alto potencial de 

desgaste dos dentes antagonistas,69,79 conta com uma alta friabilidade, decorrente 

de seu alto módulo de elasticidade, que não permite grandes deformações ante a 

incidência de cargas.89 Esta limitação é tida como a maior preocupação de 

pesquisadores, cirurgiões dentistas  e empresas de materiais odontológicos, em 

relação a utilização de restaurações cerâmicas na prática clínica. Em função disso, 

são buscadas formas de diminuir a suscetibilidade à fratura das restaurações 

cerâmicas, seja por modificações na própria composição do material ou através da 

adição de infra-estruturas de suporte à frágil cerâmica de cobertura.4,13 

As cerâmicas feldspáticas possuem um alto potencial estético, sendo 

capazes de reproduzir diversas características dos dentes  naturais. Este material se 



caracteriza pela presença de uma fase cristalina circundada por uma fase vítrea. A 

matriz vitrosa é composta por uma cadeia básica de óxido de silício (SiO), onde a 

proporção Si:O está intimamente relacionada à viscosidade e à expansão térmica 

das porcelanas.27 Por outro lado, as propriedades mecânicas desses materiais são 

ditadas pela quantidade e natureza de sua fase cristalina.25 

Objetivando melhorar as propriedades físicas e ópticas  das  cerâmicas 

restauradoras tradicionais, diversos componentes foram, e ainda têm sido, 

adicionados a esta composição básica.86 Entre os avanços obtidos  através  dessas 

modificações, podemos citar os ganhos nas propriedades de cor, como opacidade, 

translucidez e opalescência, além da redução no ponto de fusão e alterações  no 

coeficiente de expansão térmico linear, fatores determinantes na compatibilidade 

entre as cerâmicas e os materiais usados como infra-estrutura de suporte das 

restaurações.86 

A solução mais  tradicional para contornar a friabilidade das porcelanas 

feldspáticas é através da utilização de restaurações  metalo-cerâmicas, técnica em 

que a porcelana é aplicada sobre uma infra-estrutura metálica capaz de fornecer 

suporte e, desta forma, evitar a ocorrência de fraturas.44,69 No entanto, essa técnica 

apresenta um inconveniente estético, decorrente da necessária aplicação de uma 

camada de cerâmica opaca sobre o metal, que dificulta ou até inviabiliza a obtenção 

de um aspecto natural da restauração.44,75 

Essa limitação das restaurações metalo-cerâmicas, combinada a crescente 

demanda estética por parte de cirurgiões dentistas e pacientes, tem motivado, nas 

últimas décadas, o desenvolvimento de sistemas cerâmicos modificados em suas 

composições, bem como em suas técnicas de processamento laboratorial.40 O 

objetivo geral dessas mudanças é possibilitar a confecção de restaurações livres de 

metal, preservando todo o potencial estético das cerâmicas sem perder a 

confiabilidade e a resistência atribuídas ao suporte metálico.13 

Devido as propriedades mecânicas insatisfatórias  das cerâmicas  feldspáticas 

para confecção de restaurações livres de metal, em 1965 McLean e Huges 

introduziram um método que aumentou significantemente a tenacidade à fratura 

destas restaurações.14 Para isso, passou-se a utilizar um núcleo cerâmico 

aluminizado, ou seja, uma matriz vítrea com aproximadamente 40 a 50% do seu 

peso composta por óxido de alumínio (Al2O3). A função destes cristais de óxido de 



alumínio, empregados em larga escala, era de diminuir a propagação de trincas 

dentro dos materiais. Graças a esta modificação na composição, este sistema se 

mostrou mais resistente às tensões de cisalhamento do que as cerâmicas 

feldspáticas. Este avanço nas propriedades mecânicas, entre outros, tornou possível 

a indicação destas restaurações livres de metal em dentes anteriores. Entretanto, 

essa melhora não era suficiente para que sua utilização fosse recomendada em 

áreas de alta concentração de cargas mastigatórias, como em dentes posteriores e 

próteses parciais fixas.42 A inclusão de partículas de óxido de alumínio em grande 

proporção e a consequente diminuição da fase vítrea, diminuía consideravelmente 

sua translucidez, fato que gerava consequências indesejáveis quanto a estética 

desses sistemas. A solução encontrada para tal problemática foi a utilização destes 

materiais  como infra-estrutura, permitindo a aplicação de cerâmicas mais estéticas 

nas camadas mais externas das restaurações.83 

O método de processamento laboratorial dessas infra-estruturas era 

semelhante ao das procelanas feldspáticas, através  de sinterização e cocção.85 

Entretanto, devido a alta contração de sinterização desses materiais, seu 

processamento exigia a confecção de troqueis refratários, o que tornava a técnica 

mais complexa e a adaptação marginal da restauração questionável.85 Essas 

características, aliadas a limitações, restringiram a utilização desse sistema 

cerâmico na prática clínica, levando-o finalmente ao desuso com o surgimento das 

cerâmicas aluminizadas infiltradas por vidro.83

O sistema cerâmico aluminizado e infiltrado por vidro, introduzido em 1992,74 

foi caracterizado, não só pela modificação na concentração de alumina (óxido de 

alumínio), mas também no método de confecção das restaurações. Nesse método, 

chamado de “slip-cast”, um pó de finas partículas com alto conteúdo de alumina é 

umedecido e aplicado sobre um modelo de gesso que, por capilaridade, retira sua 

umidade excessiva. Essa massa de material aglomerado é esculpida e parcialmente 

sinterizada, de forma que a periferia dos cristais se une formando uma estrutura 

cristalina organizada e frágil. Posteriormente é realizada infiltração de vidro fundido 

que proporciona alta resistência ao conjunto. Esse método promoveu uma  redução 

na contração de sinterização do material, conferindo às  restaurações, 

confeccionadas com este,  uma boa adaptação marginal.74



A composição da cerâmica ao final do processo de sinterização é de 

aproximadamente 70% de alumina e 30% de vidro.43 Essa concentração de alumina 

combinada a presença do vidro confere ao material uma alta resistência a flexão, um 

alto módulo de elasticidade, alta dureza e alta tenacidade a fratura.36 Essas 

características são atribuídas a maior dificuldade de inclusão e propagação de 

trincas no corpo do material. Em contrapartida, as limitações estéticas deste 

sistema, limitam seu uso em dentes anteriores, enquanto suas propriedades 

mecânicas, ainda inferiores às observadas em restaurações metalo-cerâmicas, 

restingem sua aplicação em dentes posteriores e em próteses parciais fixas.36  

As cerâmicas aluminizadas e infiltradas por vidro perderam muito do seu 

mercado a partir do surgimento dos vidros ceramizados reforçados, primeiramente, 

por leucita e, numa segunda etapa, por dissilicato de lítio. O processamento 

laboratorial dessa classe de material, através da injeção em um molde de 

revestimento sob altas  temperatura e pressão, possibilita a confecção de 

restaurações com excelência estética, ótima translucidez e resistência à flexão 

bastante aceitável para coroas unitárias.77 Estas características, combinadas a 

técnica de cimentação adesiva, fazem deste, o material cerâmico de escolha de 

muitos cirurgiões dentistas  até os dias  atuais. Entretanto, suas propriedades 

mecânicas, em especial sua resistência a flexão36 ainda restringem sua indicação 

em casos  de próteses parciais  fixas na região de molares. Com isso, o desafio de se  

desenvolver um material cerâmico capaz de cumprir com perfeição o papel feito 

pelos metais  nas  infra-estuturas de restaurações metalo-cerâmicas manteve-se 

vigente ao longo das últimas décadas.33 

Na tentativa de minimizar a presença de poros, as heterogeneidades 

cerâmicas e a contração de sinterização inerentes às técnicas de processamento 

por cocção, foram introduzidos os métodos de processamento por fresagem 

auxiliados por computador, também conhecidos como sistemas CAD CAM 

(computer-aided design computer and computer-aided manufacturing).9 Este 

processamento consiste na fresagem de lingotes cerâmicos, pré-fabricados em 

condições ideais, no formato desejado. Retaurações de cerâmicas  feldspáticas e 

vidros ceramizados podem ser obtidas através de sistemas CAD CAM,9 mas foi a 

sua utilização para confecção de infra-estruturas  de cerâmica densamente 

sinterizada com alto conteúdo de alumina, que proporcionou um grande avanço nas 



propriedades mecânicas das restaurações livres de metal.91 Coroas feitas com estes 

materiais  apresentaram uma longevidade satisfatória para dentes anteriores  e 

posteriores.33,61,100 Na década pasada, o processamento CAD CAM viabilizou 

também a popularização dos sistemas cerâmicos compostos por zircônia 

estabilizada por ítrio (Y-TZP). 

A zircônia pura é polimórfica, podendo apresentar-se sob a forma de três 

diferentes estruturas cristalinas: monoclínica (estável até 1173 ºC), tetragonal (até 

2370 ºC) e cúbica, com sua estabilidade garantida até a temperatura de fusão de 

2680 ºC.6,57 Desta forma, alterações de temperatura podem levar a transformações 

de fase, que por sua vez geram alterações volumétricas no material.6,57 Estas 

mudanças de volume, de 4 a 5%, podem provocar tensões externas e até mesmo 

fratura do material, tornando impossível seu uso em diversas aplicações.6,68 Por 

outro lado, a adição de óxidos estabilizantes, sendo os  mais comuns óxidos de 

terras raras  ou compostos semelhantes, como CaO (óxido de cálcio), CeO2(óxido de 

cério), MgO (óxido de magnésio) e Y2O3 (óxido de ítrio), são capazes de estabilizar a 

forma tetragonal e/ou cúbica evitando transformações de fase durante o 

aquecimento e resfriamento.6,68 As cerâmicas odontológicas a base de Y-TZP 

consistem em um material com aproximadamente 100% de dióxido de zircônio 

(ZrO2) em sua fase tetragonal, estabilizado por 2-3% mol de ítrio (Y2O3).6,68

Estruturas protéticas de cerâmica a base de Y-TZP são confeccionadas pelo 

sistema CAD CAM a partir de blocos de zircônia que podem ser parcialmente 

sinterizados ou totalmente sinterizados. Os blocos parcialmente sinterizados são 

mais fáceis de fresar, porém não possuem as propriedades físicas e mecânicas do 

material totalmente sinterizado. Dessa forma, deve ter sua sinterização final 

realizada após a fresagem da estrutura escaneada. Tal estrutura deve ser fresada 

com dimensões de 20-25% maiores  do que as adequadas à forma da restauração, 

para compensar a contração volumétrica que ocorre após a sinterização final do 

material.7,49,72 Já nos blocos totalmente sinterizados, as restaurações são fresadas 

na sua dimensão final e nenhum outro tratamento  é necessário.49

Dentre as principais vantagens das cerâmicas Y-TZP como material 

restaurador estão a alta resistência à flexão e tenacidade à fratura.73,95 Estas 

melhores propriedades mecânicas se devem principalmente ao mecanismo de 

“tenacificação por transformação” presente nas cerâmicas de Y-TZP.6,21,57,68 Este 



mecanismo consiste na interrupção ou diminuição da propagação de trincas através 

da transformação de fase do material, que passa de tetragonal para monoclínica.38,68 

Ou seja, no momento em que o material é submetido a uma tensão suficiente para 

incluir uma trinca em sua estrutura, esta mesma tensão é capaz de desestabilizar e 

promover a transformação de fase dos cristais de zircônia presentes ao redor da 

trinca. Esta transformação, que vem acompanhada por um aumento volumétrico, 

gera tensões  de compressão que se opõem ao crescimento da trinca.68 Além da  

tensão de compressão, a transformação de fase consome a energia local, 

funcionando também como uma barreira energética à propagação da trinca.6  

Em virtude das excelentes propriedades mecânicas, os materiais cerâmicos a 

base de Y-TZP têm uma ampla gama de indicações, podendo ser empregados em 

restaurações unitárias e próteses parciais fixas de até 6 elementos nas regiões 

anterior e posterior da arcada dentária e também para a confecção de pilares de 

prótese sobre implante.35,63,70,73 Entretanto, algumas limitações como a opacidade,54 

a degradação21 e a dificuldade de união aos tecidos  dentários17,19,29,46 têm limitado 

sua utilização em determinados casos.

Embora alguns fabricantes, visando facilitar a mimetização dos tecidos 

dentários, disponibilizem cerâmicas Y-TZP em diversas cores, sua alta opacidade 

pode limitar o resultado estético final das restaurações, principalmente na região 

cervical de dentes anteriores.54 No entanto, esta mesma opacidade é uma vantagem 

quando se trata de restaurar dentes escurecidos, já que ela é capaz de mascarar 

este substrato.54 

Outra preocupação relativa ao uso das cerâmicas Y-TZP é quanto a sua 

degradação em ambientes úmidos com temperatura inferior a 30oC , característica 

encontrada na cavidade bucal. Essa degradação é decorrente de uma lenta 

transformação da fase tetragonal para a fase monoclínica, que é estável na 

presença de água. A alteração se inicia na superfície policristalina e progride para o 

interior do material, já que a transformação de um grão e seu aumento de volume 

exercem uma tensão de compressão nos grãos vizinhos e desencadeia a formação 

de microtrincas. A água penetra por capilaridade nas microtrincas formadas, fazendo 

com que o processo ocorra também nas camadas subjacentes.21 

Ainda não se tem certeza sobre o que desencadeia a transformação inicial de 

grãos específicos, mas alguns fatores parecem estar relacionados a este fenômeno. 



Dentre eles figuram a irregularidade no tamanho dos grãos, regiões com menores 

quantidades de ítrio e a presença de tensões residuais.21 Esse processo indesejado 

de degradação tem levado ao questionamento da cerâmica de Y-TZP como um 

biomaterial, haja visto que estudos  clínicos sobre o uso deste material em próteses 

de cabeça de fêmur mostraram uma alta casuística de insucesso.21 Na Odontologia, 

o uso deste material ainda é recente, de forma que mais estudos  clínicos 

longitudinais  são necessários para avaliar o impacto real deste processo de  

degradação nas restaurações.21

Além das limitações estéticas, decorrentes da opacidade, e da insegurança, 

advinda do provável processo de degradação das cerâmicas de Y-TZP, uma terceira 

questão vem sendo muito pesquisada recentemente. Trata-se da dificuldade de 

estabelecer uma união estável entre estes materiais  e os substratos dentais,12,64,65,92 

fato que dificulta a escolha e a definição de um protocolo clínico para cimentação 

destas restaurações. 

Os cimentos odontológicos são materiais que apresentam uma reação de 

polimerização com alteração de seu estado físico de fluido para rígido,4 cuja função 

é promover retenção entre a superfície interna da restauração e a estrutura dental, 

protegendo as margens remanescentes da infiltração por fluidos e bactérias.15 

Durante décadas, preconizou-se o uso de cimentos à base de água como materiais 

de eleição para cimentação de restaurações indiretas. Este grupo é composto pelos 

cimentos a base de fosfato de zinco e de ionômero de vidro, tendo em vista que 

ambos necessitam da presença de água para desencadear sua reação de presa do 

tipo ácido-base. Sua ampla utilização é justificada por seus coeficientes de 

expansão térmica semelhantes aos  da estrutura dental, alta resistência à 

compressão e fácil manipulação.39 Entretanto, esses materiais, entre outras 

limitações, apresentam pouca ou nenhuma união aos tecidos dentários, além de 

serem solúveis em meio aquoso.20 

Embora os fabricantes  não contra-indiquem a utilização de cimentos a base 

de água para cimentação de restaurações de cerâmicas Y-TZP, as limitações destes 

materiais  têm direcionado clínicos e pesquisadores para o uso de cimentos 

resinosos nestas situações,72 já que o emprego desses materiais poder aumentar a 

resistência à fratura e melhorar o desempenho clínico das restaurações.11 Pode-se 

afirmar que os cimentos resinosos são variações das resinas compostas, já que a 



sua base composicional consiste em sistemas monoméricos, como Bis-GMA 

(bisfenol glicidil dimetacrilato) ou UEDMA (uretano dimetacrilato), em combinação 

com monômeros  de baixa viscosidade, como o TEGDMA (trietilenoglicol 

dimetacrilato), com presença de cargas inorgânicas silanizadas.4 Estes cimentos 

apresentam menor percentual volumétrico de partículas incorporadas à matriz 

orgânica com o objetivo de adequar sua viscosidade às condições  especificas e 

desejáveis  para a cimentação, sendo esta a principal diferença entre estes e as 

resinas compostas para restauração.4

Os cimentos resinosos podem ser classificados como quimicamente ativados, 

fotoativados ou duais, de acordo com a sua forma de polimerização. Dentre suas 

maiores vantagens em relação aos cimentos convencionais  estão a sua baixa 

solubilidade em meio aquoso e sua capacidade de união aos  tecidos dentários.4,25 

Sua união ao esmalte se estabelace através de imbricamento micromecânico da 

resina aos  cristais de hidroxiapatita presentes na superfície do esmalte condicionado 

por ácido fosfórico. Já a união à dentina é mais complexa e consiste na penetração 

de monômeros resinosos hidrófilos através da camada de colágeno exposta após  o 

condicionamento ácido da dentina, formando a camada híbrida, também conhecida 

como zona de interdifusão da resina.25

O protocolo clínico  mais  comumente utilizado para cimentação resinosa de 

restaurações livres de metal, em cerâmicas com conteúdo vítreo, envolve a 

dissolução da matriz vítrea da superfície cerâmica, através do condicionamento com 

ácido hidrofluorídrico. Esta etapa é seguida da aplicação de um agente silano, que 

possui em sua composição primers bifuncionais  contendo grupamentos silanol, 

capazes de formar uma rede de ligações siloxano com a sílica dispersa na superfície 

cerâmica.11 Este mecanismo induz a formação de micro-retenções, aumentando a 

energia de superfície e, consequentemente, a interação entre cerâmica, primers 

bifuncionais e cimentos resinosos.10 

No entanto, diferente das cerâmicas passíveis de condicionamento, os 

materiais  cerâmicos a base de Y-TZP são compostos de pequenas partículas sem 

nenhuma fase vítrea na periferia dos cristais.11,17,19,29,46 Com isso, os  procedimentos 

convencionais para cimentação resinosa se mostram ineficientes neste caso.
11,17,19,29,46 Visando encontrar uma solução para esta problemática, outros 

tratamentos de superfície, como jateamento com partículas,60,66 silicatização,3,66 



irradiação com laser Er:YAG,18 uso de monômeros ácidos  fosfatados94 e tratamentos 

químico-mecânicos17 vêm sendo propostos.  

Dentre as alternativas de tratamento superficial, uma das mais utilizadas é o 

jateamento da superfície interna da restauração com partículas de óxido de alumínio 

(Al2O3) com tamanho médio de 50µm.11,46,92,93 Entretanto, estudos mostraram que 

apesar dos valores iniciais de resistência de união favoráveis, estes apresentavam-

se bastante reduzidos em avaliações a longo prazo.46,92

Além da instabilidade da união, outro aspecto negativo relacionado ao 

jateamento de cerâmicas Y-TZP  é a possível redução da resistência à fratura destes 

materiais.37,98 Este fenômeno pode estar relacionado ao potencial do jateamento 

incluir microtrincas à superfície do material, o que, ao longo do tempo, pode levar a 

falhas e ao comprometimento da longevidade da restauração.98 Outra vertente, 

afirma que o jateamento pode, além de alterar a superfície, induzir a transformação 

tetragonal-monoclínica dos cristais presentes na superfície, o que também poderia 

prejudicar o seu desempenho em longo prazo.37

Uma opção ao jateamento convencional é o jateamento com sílica seguido de 

silanização. Este tratamento de superfície tem sido indicado para melhorar a 

resistência de união a estruturas de alumina e zircônia.5,31,65,87 O método consiste 

em depositar sobre uma superfície metálica, ou composta por óxidos metálicos, 

como é a zircônia, uma camada de sílica contendo grupamentos hidroxilas livres. 

Estas hidroxilas são capazes de se unir quimicamente ao silano, que, por sua vez, 

estabelece ligações com os monômeros resinosos dos cimentos.5,31,65,87  

A deposição de sílica sobre a superfície jateada, também conhecida como 

silicatização, geralmente ocorre por um mecanismo triboquímico. Neste processo, o 

impacto das partículas  gera um aumento de energia local acompanhada de uma 

elevação na temperatura. Esta condição, desencadeia um estado de excitação muito 

forte em átomos e moléculas presentes na superfície chamado de triboplasma. É 

neste estágio que ocorre a inclusão dos óxidos de silício (SiO2) em uma 

profundidade de até 15µm, se aglutinando à superfície em forma de ilhas. Toda 

energia necessária para que  esse processo ocorra advém da aceleração das 

partículas, sendo, portanto, de extrema importância que o tubo ejetor esteja 

calibrado em uma pressão mínima de 2,8 bar.47



Estudos avaliando a efetividade deste procedimento em melhorar a 

resistência de união à cerâmicas a base de zircônia e alumina mostraram resultados 

positivos quando estabeleceram a comparação ao jateamento convencional.
5,31,64,65,87 Em contrapartida, outros autores50 não obtiveram uma diferença 

estatisticamente significante para a mesma comparação.

Uma terceira opção na tentativa de potencializar a resistência de união às 

cerâmicas de Y-TZP é a utilização de materiais  que apresentem o monômero 10-

MDP (10-metacriloiloxidecil di-hidrogênio fosfato), ou outros monômeros ácidos 

fosfatados, em suas composições.12,46 Monômeros deste tipo têm se mostrado 

eficientes em estabelecer uma maior resistência de união e pesquisadores atribuem 

isto à capacidade dos mesmos se ligarem à camada de óxidos presente na 

superfície destas cerâmicas.41,46,92 Estes grupamentos, também conhecidos como 

éster fosfato, estão presentes na composição de alguns cimentos resinosos e 

primers para metal.41,46 Tendo em vista que estes materiais têm reconhecidamente 

uma afinidade por óxidos metálicos, é provável que, de fato, eles  interajam 

quimicamente com as cerâmicas de Y-TZP, melhorando a sua união aos cimentos 

resinosos.5,46,93,96 Estudos têm mostrado também que a associação desses materiais 

ao jateamento prévio da superfície com Al2O3 parece ser efetiva em aumentar a 

resistência de união entre esses materiais.11

O protocolo completo de cimentação de restaurações livres de metal 

geralmente envolve múltiplos passos de condicionamento, tanto do substrato 

dentário quanto da superfície cerâmica.11 Essa grande quantidade de passos  

combinada a enorme diversidade de técnicas disponíveis pode ser extremamente 

confusa para os cirurgiões dentistas, além de gerar um consumo de tempo 

exagerado. Na tentativa de simplif icar este complexo protocolo, há 

aproximadamente dez anos, foi introduzida no mercado uma nova classe de 

cimentos resinosos, chamados de auto-adesivos.76 Segundo os fabricantes,78 estes 

materiais, compostos por monômeros ácidos adesivos, que contêm grupamentos 

éster fosfato em sua composição, são capazes de interagir com a superfície dentária 

sem que haja necessidade de um condicionamento prévio, diminuindo assim o 

número de passos operatórios  e a sensibilidade da técnica, que passa a ser mais 

tolerante a umidade.76



O mecanismo de união destes cimentos à estrutura dental se baseia em dois  

fenômenos: retenção micromecânica e interação química entre os monômeros 

ácidos e a hidroxiapatita, através da quelação dos íons cálcio. A união entre estes 

cimentos e a dentina parece advir de uma interação muito superficial, sem presença 

de camada híbrida ou tags resinosos.2 Todavia, tais achados  não parecem 

comprometer seu desempenho, já que seus resultados de resistência de união são 

semelhante aos de outros cimentos resinosos  convencionais.76 

Os mesmos monômeros ácidos, presentes na composição dos cimentos 

auto-adesivos, responsáveis  pela quelação dos íons cálcio, são capazes de 

estabelecer uma interação química com óxidos metálicos. Tal fato pode justificar os 

resultados mais  favoráveis de resistência de união à Y-TZP encontrados para esses 

cimentos em relação aos cimentos resinosos convencionais.59,60,62 Entretanto, existe 

pouca informação disponível quanto a durabilidade desta união, avaliando por 

exemplo o impacto da degradação hidrolítica na interface de união.8,30,53,93 

Por essas razões, os estudo da retenção de restaurações de Y-TZP e as 

possíveis variações no protocolo de cimentação tem sido amplamente abordado nos 

últimos anos. Os métodos in vitro mais  utilizados avaliam a resistência de união 

através de testes de cisalhamento.65,67,70 A tensão de cisalhamento se define como a 

tendência de um corpo, quando em contato com outro, resistir ao deslizamento, 

caracterizando-se como um importante dado em estudos de resistência de união de 

restaurações indiretas.4

Uma variação ao método de cisalhamento convencional é o teste de micro-

cisalhamento, no qual modifica-se o tamanho dos  espécimes, que passam a possuir 

uma área aderida igual ou menor que 1mm2, mantendo-se o eixo de aplicação das 

forças do teste original. Dentre as vantagens do teste de micro-cisalhamento, pode-

se citar o menor desperdício de material para a realização do ensaio,  a menor área 

de superfície adesiva, gerando uma menor quantidade de falhas oriundas ao 

processo de produção dos espécimes e a menor dispersão nos valores obtidos.32,80

Além das vantagens anteriormente relacionadas, a armazenagem de micro-

espécimes em água parece ser o método mais  válido para avaliar o processo de 

degradação in vitro, já que em avaliações após 3 meses todos os adesivos avaliados 

por De Munk et al.28 exibiram evidências mecânicas e morfológicas de degradação 

que remetiam ao envelhecimento. Para tentar reproduzir de forma mais completa as 



condições observadas na boca, soluções de saliva artificial podem ser utilizadas no 

armazenamento in vitro, mas a queda da resistência de união obtida através deste 

método parece ser similar àquelas obtidas após a imersão em água.47

Diante do exposto, pode-se afirmar que as evidências existentes quanto a 

união entre cerâmicas a base de Y-TZP e os cimentos  resinosos ainda se cercam de 

muita incerteza, principalmente com relação aos  métodos de tratamento da 

superfície cerâmica e seus impactos na longevidade dessa união. Portanto, visando 

estabelecer um protocolo, com técnicas e materiais indicados, estudos in vitro 

parecem fazer-se necessários. Com este objetivo o presente estudo avaliou, numa 

primeira etapa, o efeito de quatro tratamentos de superfície na resistência de união 

de cerâmicas Y-TZP a um cimento resinoso convencional e a um auto-adesivo. 

Enquanto numa segunda fase, foi analisada a influência da degradação hidrolítica 

sobre esta união.



3 PROPOSIÇÃO

O presente estudo se propõe a avaliar, através de testes in vitro, a 

estabilidade na resistência de união obtida entre dois  cimentos resinosos, um 

convencional e um auto-adesivo, e uma infra-estrutura de zircônia (Y-TZP), 

utilizando diferentes condicionamentos de superfície.

 Os objetivos específicos são:

• Avaliar se a utilização de cimentos auto-adesivos influencia na resistência de 

união às cerâmicas Y-TZP;

• Analisar a ação dos diferentes tratamentos de superfície utilizados sobre a 

resistência de união obtida;

• Verificar se a resistência de união observada nas diferentes condições 

testadas é resistente a hidrólise, mantendo-se estável após seis meses de 

imersão em água.



4 PRIMEIRA ETAPA 

 Esta fase do estudo teve como objetivo analisar o efeito de quatro 

tratamentos de superfície na união entre uma cerâmica a base de Y-TZP e dois 

cimentos resinosos, um auto-adesivo e um convencional. Como neste primeiro 

momento a estabilidade da união não foi avaliada, nenhum método de 

envelhecimento foi utilizado.

4.1 MATERIAL E MÉTODOS

 O material utilizado no presente estudo e sua composição está presente no 

Quadro 4.1 e nas figuras 4.1a-c. 

Quadro 4.1 – Materiais utilizados Quadro 4.1 – Materiais utilizados Quadro 4.1 – Materiais utilizados Quadro 4.1 – Materiais utilizados 

Material Fabricante Composição Lote #

RelyX ARC

(fig. 4.1a)
3M ESPE

Bis-GMA, TEGDMA, partículas de zircônia 

(carga), partículas de sílica (carga), polímeros 
dimetacrilato funcionais, amina, iniciador, 

peróxido, pigmentos GEHF

RelyX Unicem

(fig. 4.1a)
3M ESPE

Pasta catalizadora: monômeros metacrilatos, 
cargas básicas, cargas silanizadas, componentes 

iniciadores, estabilizadores e pigmentos

Líquido: monômeros metacrilatos contendo 
grupamentos ácidos, componentes iniciadores e 

estabilizadores
295078

Alloy Primer

(fig. 4.1b)
Kuraray

10 -MDP, VBATDT: 6 - [N - (4 - v i ny l benzy l ) 

propylamino]-1,3,5-triazine 2,4-dithione)
00257B

ESPE-Sil

(fig. 4.1c)
3M ESPE 3-methacryloxyprophyltrimethoxy silano em etanol

332 200



cb

a

Figura 4.1 - a) Cimentos resinosos utilizados no estudo: RelyX Unicem (amarelo) e RelyX ARC 
 (laranja); b) Primer cerâmico: Espe-Sil; c) Primer metálico:  Alloy Primer.

4.1.1 Obtenção das placas cerâmicas

 A cerâmica Y-TZP utilizada neste estudo foi a Lava™Frame (3M ESPE, 

Seefeld, AG, Germany) sob a forma de blocos pré-sinterizados (Figura 4.2a). Os 

blocos de cerâmica pré-sinterizada foram seccionados com um disco de diamante 

na máquina de corte Isomet 1000 (Buehler, Lake Bluff, IL., USA) numa velocidade de 

150rpm (Figura 4.2b), originando quarenta placas cerâmicas (10mmx8mmx1,5mm), 

(Figura 4.2c). Posteriormente, todas as placas foram sinterizadas seguindo as 

orientações do fabricante, e, com  isso, perderam aproximadamente 20% de suas 

dimensões, passando a medir 8mm x 6,5mm x 1,2mm, (Figura 4.2d).



c

ba

d

Figura 4.2 - a) Bloco de cerâmica Y-TZP pré-sinterizada; b) Bloco de cerâmica sendo seccionado com 
 disco de diamante; c) Placas cerâmicas pré-sinterizadas cortadas; d) Placas cerâmicas após 
 a sinterização. 

 Após a sinterização, as  placas foram limpas com água destilada em cuba 

ultrasônica por 5 minutos e divididas aleatoriamente em quatro grupos (n=10) de 

acordo com os quatro tratamentos de superfície avaliados (Quadro 4.2).

Quadro 4.2  - Tratamentos da superfície cerâmica utilizados neste estudoQuadro 4.2  - Tratamentos da superfície cerâmica utilizados neste estudo

Grupo Tratamento

C Sem tratamento (controle)

J

Jateamento da superfície com óxido de alumínio (Al2O3) - 50µm - por 12 

segundos a uma distância de 10mm sob uma pressão de 2,8 bar, 

seguido de jateamento com vapor d’água para remover o excesso de 

grãos de óxidos da superfície



A

Aplicação de uma fina camada de primer metálico - Alloy Primer 

(Kuraray, Osaka, Japan) - sobre a superfície cerâmica com micro-

escova. Após a aplicação do primer, aguardou-se 5 minutos para que o 

solvente evaporasse da superfície cerâmica e o procedimento de 

cimentação fosse executado 

R

Sistema de silicatização: Jateamento da superfície com RocatecTM Soft 

(3MESPE, Seefeld, Germany) - partículas de 30µm de Al2O3 

modificadas por sílica -  por 12 segundos a uma distância de 10mm sob 

uma pressão de 2,8 bar, seguido da aplicação de uma camada do 

silano  ESPETM Sil (3M ESPE, Seefeld, Germany). Após a aplicação do 

silano, aguardou-se 5 minutos para que o solvente evaporasse da 

superfície cerâmica e o procedimento de cimentação fosse executado 

4.1.2 Procedimento de cimentação

 As placas cerâmicas, após receberem um dos quatro tratamentos  de 

superfície, foram divididas em dois  sub-grupos (n=5) de acordo com o cimento 

resinoso utilizado: RelyXTM ARC (3M ESPE, Seefeld, AG, Germany) - cimento 

resinoso convencional de dupla polimerização; ou RelyXTM Unicem (3M ESPE, 

Seefeld, AG, Germany) - cimento resinoso auto-adesivo, também dual.

 Catéteres de PVC (Embramed, Rio de Janeiro, RJ, Brazil) com diâmetro 

interno de 0,75mm foram seccionados com o auxílio de uma gilhotina, projetada 

especialmente para esta finalidade, formando tubetes com uma altura constante de 

0,5mm (Figura 4.3a). Cada placa cerâmica recebeu em sua superfície quatro destes 

tubetes, que foram fixados sobre ela com adesivo à base de cianoacrilato (Super 

Bonder Loctite® - Henkel Corporation, Rocky Hill, USA). A cola foi aplicada somente 

em um dos lados externos dos  tubos com o objetivo único de estabilizar o mesmo, 

minimizando assim as interferências no subsequente ensaio de microcisalhamento 

(Figura 4.3b).



 

a b

Figura 4.3 - a) Dispositivo guilhotina sendo usado para o corte dos tubetes de PVC; b) Fixação de um 
 dos tubetes sobre a superfície cerâmica com cola a base de cianoacrilato.
 

 Uma vez posicionados os quatro tubos de PVC sobre a superfície cerâmica, 

pequenas quantidades recém-manipuladas dos cimentos foram introduzidas em seu 

interior (Figuras 4.4 a e 4.b). Ambos os cimentos foram manipulados de forma 

manual e inseridos nos orifícios através de seringa Centrix, equipada com pontas 

extra-finas (elongation Tip - 3M ESPE AG, Seefeld, Germany). Após a inserção do 

cimento resinoso, uma lâmina de vidro, com 1mm de espessura, foi posicionada 

sobre os tubetes para que os excessos de cimento fossem expelidos (Figura 4.4c). 

Através desta mesma lâmina de vidro o cimento foi exposto a uma fonte de luz 

(Elipar™ Freelight 2 LED Curing Light - 3MESPE AG, Seefeld, Germany) com 

irradiância de 1000mW/cm2 por 60s (Figura 4.4d).

 

a b

c d

Figura 4.4 - a) Colocação do cimento recém-manipulado na ponta de seringa Centrix acoplada a uma 
 ponta extra-fina; b) Introdução do cimento resinoso no interior do tubo de PVC aderido a 
 superfície cerâmica; c)  Posicionamento da placa de vidro e extravasamento do excesso de 
 cimento; d) Fotoativação do espécime.



 Decorridos 30 minutos em temperatura ambiente, após a fotoativação, os 

excessos de cimento e os tubos de PVC foram cuidadosamente removidos com o 

auxílio de uma lâmina de bisturi, como exposto nas Figuras 4.5a e 4.5b, expondo, 

consequentemente, os cilindros de cimento resinoso aderidos  à superfície cerâmica 

(Figura 4.5c). 

a b

c
0,75mm

0,5mm

Figura 4.5 - a) Remoção do excesso de cimento resinoso com auxílio de uma lâmina de bisturi; b) 
 Remoção dos tubetes de PVC; c) Aspecto final  do espécime, com os cilindros de resina (com 
 suas dimensões) unidos a superfície cerâmica

 Antes de testar a resistência de união dos espécimes, os mesmos foram 

observados em microscópio óptico (SZ61TR - Olympus, Tokyo, Japan) com aumento 

de 10x para que se eliminasse aqueles  que apresentassem defeitos em sua 

interface ou presença de bolhas. Os espécimes foram armazenados em água 

destilada a 37 oC por 24 h em estufa.



4.1.3 Ensaio de resistência de união

 As placas cerâmicas, contendo cada uma quatro cilindros de cimento 

resinoso, foram aderidas ao dispositivo de teste com adesivo a base de cianoacrilato 

(Super Bonder Loctite® - Henkel Corporation, Rocky Hill, USA) pela face oposta 

àquela em que foram confeccionados os espécimes. Este dispositivo foi posicionado 

em uma máquina de ensaios universal (Emic® DL 2000 – EMIC Equipamentos e 

Sistemas de Ensaio LTDA, São José dos Pinhais, PR, Brasil) munida de uma célula 

de carga de 50N (Figura 4.6a). 

 Um fio de Kevlar (0,2mm de diâmetro) foi posicionado de forma que 

envolvesse simultaneamente o dispositivo para teste de cisalhamento, acoplado a 

célula de carga, e o cilindro de cimento a ser testado (Figura 4.6b). Através deste fio, 

posicionado ao redor do cilindro de cimento, o mais próximo possível de sua 

interface de união com a cerâmica, a tensão de cisalhamento foi aplicada, a uma 

velocidade de 1,0mm/min, até que o pino de cimento se desprendesse da superfície 

cerâmica, caracterizando a fratura do espécime (Figura 4.6c). Um resumo 

esquemático com todas as etapas do processo de fabricação dos espécimes até o 

teste de microcisalhamento está ilustrado na figura 4.7.

a

b

c

Figura 4.6 - a) Equipamento de teste montado com célula de carga e dispositivo de cisalhamento; b) 
 Dispositivo de cisalhamento pronto para o teste com o espécime já posicionado; c) visão 
 detalhada do fio de Kevlar envolvendo o espécime testado.



Figura 4.7 – Esquema passo a passo do experimento realizado.

4.1.4 Análise do padrão de fratura 

 Após o teste de microcisalhamento, todos os espécimes foram observados 

em microscópio óptico (SZ61TR - Olympus, Tokyo, Japan), com aumento de 40x, 

com o objetivo de determinar o tipo de fratura ocorrido, classificando-as  como falha 

adesiva na superfície cerâmica, falha coesiva no cimento resinoso ou falha mista.

4.1.5 Análise qualitativa da superfície - microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e sistema de energia dispersiva (EDS)

 Visando analisar o efeito de cada um dos quatro tratamentos de superfície 

realizados, oito placas cerâmicas adicionais foram confeccionadas, aleatoriamente 

divididas entre os quatro grupos (n=2) e submetidas  aos  tratamentos  de superfície 



descritos no Quadro 4.2. As placas foram posicionadas em stubs de alumínio, 

metalizadas com Au-Pd (EMITECH model K550, Emitech, Ashford, Kent, UK) e 

posteriormente observadas em microscópio eletrônico de varredura (JSM 5310, Jeol 

Ltd, Akishima Tokyo, Japan), operando no modo convencional de feixe de elétrons 

secundários e no sistema de energia dispersiva (EDS). 

4.1.6 Análise estatística

 Para a análise estatística da resistência de união, cada placa cerâmica foi 

considerada um espécime, de forma que o valor de resistência de união (MPa) deste 

foi obtido através da média de todos os cilindros posicionados na mesma superfície 

cerâmica. Em contrapartida, as imagens e dados obtidos por microscopia eletrônica 

de varredura foram apenas analisadas de forma qualitativa.

 A análise estatística foi feita utilizando o programa Statgraphics 5.1 

(Manugistics, Rockville, MD, USA). Os valores de resistência de união ao 

microcisalhamento (µSBS) foram analisados através de análise de variância 

bifatorial (cimento resinoso vs. tratamento de superficie), enquanto os valores 

médios foram comparados pelo teste de Tukey HSD. O nível de significância 

atribuído foi de α=0.05. 

 

4.2 RESULTADOS

4.2.1 Resistência de união

 A análise de variância mostrou significância estatística para os fatores 

independentes: cimento resinoso (F=493,61, p<0,001) e tratamento de superfície 

(F=61,73, p<0,001), bem como para a interação dupla (cimento resinoso vs. 

tratamento de superfície, F=16,30, p<0,001). As médias dos  valores de resistência 



de união e os desvios-padrões apresentados por todos os  grupos avaliados, além da 

comparação entre médias através do teste de Tukey, estão representados na figura 

4.8. 

Figura 4.8 -  Gráfico de barras das médias dos valores de resistência de união (µSBS). Os valores 
 situados acima das barras são as médias de cada grupo analisado, com seus respectivos 
 desvios-padrões entre parênteses. Já as letras na cor branca, posicionadas no interior das 
 barras, respresentam o ranqueamento estatístico entre as médias  dos grupos (Tukey HSD, 
 α = 0.05), de forma que barras com letras idênticas não apresentam diferença estatística 
 entre elas.
 

 Analisando os dados apresentados na figura 4.8, percebe-se que para todos  

os tratamentos de superfície analisados, o cimento resinoso auto adesivo, UCem, 

apresentou maiores valores de resistência de união à cerâmica que o convencional 

ARC (p<0,001). Os maiores valores de resistência de união foram vistos nos grupos 

onde o cimento auto-adesivo foi utilizado em superfícies silicatizadas ou em que o 

primer metálico foi aplicado (p<0,001), seguido pelo UCem sobre superfícies 

jateadas com óxido de alumínio (Al2O3 - 50µm). 

 Pode-se observar também que o grupo que representa o cimento UCem 

aplicado em superfícies sem nenhum tratamento (grupo controle para cimento auto-

adesivo) apresentou valores de resistência de união similares aos observados 

quando da utilização do cimento convencional em superfícies tratadas com primer 

metálico ou jateadas com Al2O3 (p>0,05). Não houve diferença significativa entre os 

valores de resistência de união encontrados nos grupos tratados com jateamento de 



Al2O3 ou com Rocatec quando o cimento ARC foi aplicado (p>0,05). O menor valor 

de resistência de união foi observado no grupo controle (sem tratamento de 

superfície) onde o cimento ARC foi utilizado.

4.2.2 Padrão de fratura

 A distribuição do tipo de fratura dos corpos de prova pode ser vista na figura 

9. Para os espécimes cimentados com ARC todas  as fraturas foram do tipo adesiva. 

Por outro lado, quando o cimento auto-adesivo foi utilizado o modo de fratura variou 

da seguinte forma: Majoritariamente coesiva em cimento para os grupos tratados 

com o sistema de silicatização de superfície (R) e com primer para metais (A); 

prioritariamente adesiva nas superfícies jateadas com Al2O3 (J); e exclusivamente 

adesivas no grupo sem tratamento (C).

Figura 4.9 – Distribuição esquemática dos padrões de fratura observados



4.2.3 Análise qualitativa da superfície: MEV e EDS

 Imagens representativas da análise em MEV e o espectro EDS das 

superfícies cerâmicas estão representadas nas Figuras 4.10a-d e 4.11a-d, 

respectivamente. Nestas imagens as superfícies cerâmicas tratadas estão 

distribuídas da seguinte maneira: (a) superfície intacta - sem nenhum tratamento; (b) 

superfície jateada com Al2O3 - 50µm; (c) superfície após aplicação de Alloy Primer; 

(d) superfície condicionada pelo sistema de silicatização.

 
Figura 4.10 – Imagens representativas da análise dos espécimes em MEV. Onde são vistas: (a) 
 Súperfície sem tratamento - controle (aumento de 2000x): pode-se observar com facilidade 
 as partículas de ZrO2 densamente sinterizadas e os limites dos grãos; (b) superfície jateada 
 com Al2O3 - 50µm (aumento de 2000x): diversas micro-retenções podem ser vistas 
 (asteriscos); (c) superfície após aplicação do primer para metais (aumento de 2000x): 
 nenhuma modificação morfológica relevante foi observada em relação a imagem do grupo 
 controle; e (d) superfície  condicionada pelo sistema de silicatização (aumento de 2000x): há 
 uma inclusão abundante de partículas arenosas cobrindo inteiramente a superfície.



Figura 4.11 - Imagens dos espectros EDS das superfícies cerâmicas. Onde (a) Súperfície sem 
 tratamento - controle; (b) superfície jateada com Al2O3; (c) superfície após aplicação de 
 primer metálico; e (d) superfície silicatizada. Pode-se notar que somente o e s p e c t r o ( d ) 
 apresentou picos de Alumínio e Silício, sugerindo a inclusão superficial de partículas com 
 esses componentes.



5 SEGUNDA ETAPA 

 Nesta segunda fase do estudo, analisou-se a influência da degradação 

hidrolítica sobre a resistência de união. Para tanto, a mesma metodologia, 

anteriormente descrita, foi rigorosamente repetida. De forma que os espécimes para 

ensaio de microcisalhamento foram confeccionados utilizando-se a mesma cerâmica 

a base de Y-TZP (Lava Frame), além dos  mesmos cimentos utilizados anteriormente 

- RelyX Unicem (UCem) e RelyX ARC (ARC) - e dos quatro tratamentos de 

superfície descritos no quadro 4.2 - controle (C), jateamento com óxido de alumínio 

(J), aplicação de primer metálico (A) e silicatização com o sistema Rocatec (R). 

 Após a confecção, os espécimes foram imersos em água destilada a 37oC, 

em estufa, onde permaneceram por seis meses. Semanalmente, a solução de 

imersão foi trocada e seu pH, de aproximadamente 7, verificado. Embora espécimes 

de todos os grupos tenham sido confeccionados em igual número (n=5), dois grupos 

(controle e jateado com Al2O3) não completaram os seis meses em água com uma 

amostra significativa e, por isso, não puderam ter seus dados analisados 

estatisticamente. 

 Decorridos os seis meses de armazenamento em água destilada, os 

espécimes, que suportaram o envelhecimento (grupos C e D), foram submetidos ao 

ensaio de microcisalhamento, seguindo exatamente os mesmos parâmetros da 

etapa inicial do estudo.  A exemplo do que foi feito na fase anterior do experimento, o 

padrão de fratura foi avaliado, através de uma análise microscópica com aumento de 

40x, classificando-as como adesivas, coesivas em cimento ou mistas.

 A análise estatística foi feita com auxílio do software Statgraphics 5.1. Nesta 

etapa do estudo, os dados de resistência de união tiveram sua variância analisada 

de forma multifatorial (cimento resinoso vs. tratamento de superfície vs. período de 

imersão). Os valores médios foram comparados através do teste de Tukey HSD. A 

análise foi feita a um nível de significância de α=0.05.



5.1 RESULTADOS 

 A análise de variância multifatorial mostrou significância estatística para os  

fatores independentes: cimento resinoso (F=518,47, p<0,001) e período de imersão 

(F=243,79, p<0,001). Todavia, o fator tratamento de superfície não se mostrou 

significante (F=1,44, p=0,2382). 

 Todas as interações entre os fatores  analisados  apresentaram significância 

estatística (p<0,005). A Figura 5.1 apresenta os resultados do teste Tukey de 

comparação entre médias. Os maiores valores  foram apresentados pelo cimento 

auto-adesivo após 24h de imersão (37,4 e 36,2MPa). Enquanto os mais baixos 

foram os encontrados com ARC combinado ao uso de Alloy Primer, após  seis meses 

de armazenamento em água (8,4MPa).

Figura 5.1 - Gráfico de barras das médias dos valores de resistência de união ao teste de 
 microcisalhamento. Comparação entre os resultados dos grupos tratados com Alloy Primer 
 (A) e sistema de silicatização Rocatec (R) antes e depois do armazenamento em água. As 
 letras entre parêntese no interior das barras respresentam o ranqueamento estatístico entre 
 as médias dos grupos (Tukey HSD, α = 0.05), de forma que barras com letras idênticas não 
 apresentam diferença estatística entre elas.
 

 A Tabela 5.1 mostra a variação percentual dos valores de união antes e após  

a imersão em água durante seis meses. À excessão do grupo tratado com o sistema 

de silicatização em que o cimento convencional foi aplicado, todas as demais 



combinacões apresentaram uma queda dos valores de união após seis meses.  

Para o cimento auto-adesivo, essa queda foi de 54,8%, em cerâmicas silicatizadas, 

e de 52,8% nas tratadas  com primer metálico. Enquanto o grupo tratado com Alloy 

Primer em que o cimento convencional foi utilizado, a diminuição foi de 42,5%.

Tabela 5.1 - Resistência de união (MPa) - média (desvio padrão)Tabela 5.1 - Resistência de união (MPa) - média (desvio padrão)Tabela 5.1 - Resistência de união (MPa) - média (desvio padrão)Tabela 5.1 - Resistência de união (MPa) - média (desvio padrão)Tabela 5.1 - Resistência de união (MPa) - média (desvio padrão)

Cimento
Tratamento 

de 
superfície 

Valores médios de resistência
x

 período de armazenamento

Valores médios de resistência
x

 período de armazenamento
Perda percentual 

de resistência
Cimento

Tratamento 
de 

superfície 24h 6 meses

Perda percentual 
de resistência

ARC A 15,9 (5,0) 8,4 (0,4) -52,8
UCem A 36,2 (2,1) 15,4 (0,9) -42,5
ARC R 10.0 (1.7) 11,3 (0,7) +13,0

UCem R 37.4 (2.3) 20,5 (1,0) -54,8

 A distribuição do padrão de fratura está apresentada na Figura 5.2. Como já 

foi visto anteriormente, para os espécimes de UCem testados após 24h as fraturas 

foram predominantemente coesivas em cimento. Por outro lado, todos os 

espécimes, independente do cimento ou tratamento de superfície utilizados, após o 

envelhecimento em água por 6 meses, apresentaram 100% de falhas do tipo 

adesivas.

Figura 5.2 - Gráfico de dispersão do modo de fratura observado nos grupos tratados com primer 
 metálico (Alloy Primer)  (A) e sistema de silicatização de superfície (R) antes e depois do 
 armazenamento em água.



6 DISCUSSÃO

 Na primeira etapa do presente estudo, a influência de quatro tratamentos de 

superfície na resistência de união entre um cimento resinoso auto-adesivo e uma 

cerâmica restauradora Y-TZP foi avaliada, enquanto na segunda foi avaliado o efeito 

da degradação hidrolítica sobre esta união. Em ambas as etapas, o ensaio de 

microcisalhamento foi escolhido em virtude de vantagens como a reduzida área de 

teste, o que diminui a possibilidade da inclusão de imperfeições durante a 

preparação do espécime, e a possibilidade de usar múltiplas áreas de teste dentro 

de um mesmo espécime, fato que minimiza o efeito da heterogeneidade do material 

nos resultados obtidos.18,56,84

Um cimento resinoso convencional (RelyX ARC) do mesmo fabricante do 

cimento auto-adesivo (RelyX UCem), foi utilizado como controle, por não conter 

monômeros ácidos fosfatados em sua composição. De acordo com o fabricante, 

ambos os cimentos estão indicados para cimentação de restaurações cerâmicas 

com infra-estrutura de Y-TZP. Pôde-se perceber nos resultados da primeira etapa do 

estudo, que o cimento auto-adesivo apresentou valores mais altos de resistência de 

união do que os  observados com o cimento convencional em todos os grupos de 

tratamento de superfície. Este resultado é suportado por um estudo prévio,60 no qual 

o mesmo cimento auto-adesivo também apresentou valores de resistência de união 

superiores aos observados com um cimento convencional. Neste estudo60 o sistema 

cerâmico era de alto conteúdo de zircônia e dois tratamentos de superfície foram 

utilizados - jateamento com óxido de alumínio (110µm); e silicatização com sistema 

Rocatec.

Embora a cimentação resinosa seja o protocolo clínico mais adequado para  

a cimentação de restaurações livres de metal, alguns estudos têm mostrado que 

cimentos resinosos convencionais e auto-adesivos apresentam baixa resistência de 

união à superfícies  de zircônia sem tratamento de superfície prévio.1,93 Tais achados 

estão em consenso com os resultados observados no presente estudo, tendo em 

vista que ambos os cimentos apresentaram seus menores valores de resistência nos 

grupos controle (superfícies cerâmicas  sem tratamento). Este resultado reforça o 

conceito de que é difícil estabelecer uma união forte e confiável entre cimentos 



resinosos e cerâmicas de ZrO2 inerte, suscitando investigações que levem ao  

estabelecimento de um tratamento de superfície efetivo para cerâmicas Y-TZP. 

Com base nos resultados apresentados  na Figura 4.8, pode-se constatar que 

o cimento auto-adesivo - UCem - apresentou um valor de resistência de união (16,0 

MPa) três vezes maior do que o cimento convencional - ARC (5,4 MPa) em 

superfícies cerâmicas sem tratamento prévio. Este achado pode ser explicado por 

uma provável interação química entre as hidroxilas presentes na superfície 

cerâmica, os cristais de ZrO2 e os monômeros ácidos fosfatados presentes no 

cimento auto-adesivo.46,93 Os  fundamentos para esta possível interação podem ser 

baseados nos achados de Aboushelib et al.,1 Wolfart et al.,93 Oyague et al.62 e 

Palacios et al.,66 que demonstraram a ocorrência de uma união satisfatória entre 

cerâmica de Y-TZP e cimentos resinosos baseados no monômero 10-MDP, que 

também contêm grupamentos éster-fosfato em suas composições. Embora a 

estrutura química do monômero fosfatado presente na composição do cimento auto-

adesivo utilizado no presente estudo não seja completamente conhecida, a mesma 

linha de raciocínio utilizada para compreender o papel do 10-MDP pode ser 

considerada para compreender o efeito desses monômeros funcionais. 

Reforçando este pensamento, Gerth et al.34 detectaram uma grande 

quantidade de grupamentos fosfóricos (PO4) na composição do cimento UCem. 

Desta forma, é razoável e plausível acreditar que, de maneira similar ao 10-MDP, 

esses grupamentos PO4 podem estabelecer interações químicas com o ZrO2.

Também com base na figura 4.8, pôde-se observar no presente estudo que 

o jateamento da cerâmica Y-TZP com partículas de Al2O3 aumentou a resistência de 

união aos dois cimentos resinosos utilizados (118,5% para o ARC e 86,3% para 

UCem). Tal resultado está de acordo com os observados em pesquisas 

anteriores12,93 e está relacionado ao aumento na rugosidade e na energia de 

superfície produzidos pelo jateamento, que permite um melhor escoamento do 

cimento nas  micro-retenções, melhorando consequentemente a retenção micro-

mecânica entre a cerâmica e o cimento.88 Além disso, o jateamento pode ter 

aumentado o número de grupamentos hidroxil (-OH) na superfície cerâmica, 

permitindo a interação química dos mesmos com os grupamentos PO4 presentes na 

composição do cimento auto-adesivo.46 Vale ressaltar porém, que alguns 

estudos82,98 recomendam cautela aos benefícios pelo jateamento com partículas de 



Al2O3. Tais pesquisas mostraram que jateamentos com óxido de alumínio podem 

desencadear a transformação de fase indesejada das cerâmicas Y-TZP, levando a 

formação de micro-trincas, fato que pode diminuir as propriedades mecânicas  destes 

materiais. As características observadas na figura 4.10b, na qual diversas imagens 

sugestivas de trincas (asteriscos) podem ser identificadas, são representativas deste 

possível fenômeno.

Considerando apenas os resultados obtidos na primeira fase do estudo, o 

tratamento da cerâmica Y-TZP com primer metálico representou um aumento 

significativo nos valores de resistência de união para ambos os cimentos (194,4% 

para o convencional e 126,3% para o auto-adesivo). Este primer contém em sua 

composição um monômero funcional adesivo (10-MDP) que acredita-se ter a 

capacidade de interagir com óxidos metálicos, como é o caso do ZrO2, 

estabelecendo forças de atracão secundárias, como as pontes de hidrogênio e 

forças de Van der Walls, na interface de união cimento-zircônia.51 É possível que 

essas forças tenham melhorado a molhabilidade da superfície cerâmica,94 

aumentando consequentemente a união com ambos os cimentos em um nível 

nanométrico. Também é interessante observar que o valor de resistência de união 

obtido com o cimento auto-adesivo (36,2MPa) na cerâmica tratada com o 10-MDP 

foi duas vezes maior do que com o obtido com o cimento convencional (15,9MPa). É 

razoável hipotetizar que tal resultado se deve a um efeito sinérgico produzido pelos 

grupamentos PO4 do UCem34 na formação de interações químicas entre o 

grupamento 10-MDP, presente no primer para metais, e a superfície cerâmica.

Entretanto, após o armazenamento em água durante seis meses - segunda 

etapa do estudo, o tratamento das superfícies cerâmicas com o primer metálico não 

foi capaz de manter a eficiência da interface de união. Este comportamento pode 

estar associado a baixa estabilidade hidrolítica do primer baseado em 10-MDP.55,97

Na utilização do condicionamento de superfície através da silicatização com 

o sistema Rocatec, a cerâmica é primeiramente jateada com partículas de Al2O3 

modificadas por sílica, levando a inclusão das mesmas à superfície cerâmica.15 Essa 

camada de sílica incorporada é capaz de interagir com agentes  silano bifuncionais, 

podendo aumentar a efetividade da união em virtude da co-polimerização entre os 

grupos metacrilatos presentes no silano e nas cadeias  poliméricas dos cimentos 

resinosos. O aspecto observado na figura 4.10d, na qual a cerâmica está recoberta 



por uma camada de partículas, e na figura 4.11d, na qual o espectro de energia 

dispersiva mostra um aumento na quantidade de Al e Si, confirmam que o sistema 

de silicatização utilizado foi capaz de realmente modificar a morfologia da superfície 

cerâmica. 

Os resultados da primeira etapa do presente experimento mostraram um 

notório aumento na resistência de união (133,8%) obtido no grupo experimental 

tratado com a silicatização em combinação com o cimento auto-adesivo (Figura 4.8). 

Tal achado foi provavelmente influenciado pelas interações entre a sílica incluída na 

superfície da cerâmica e o agente agente silano (ESPETM Sil). Por outro lado, 

embora não significante, o aumento de 85,2% observado com o cimento 

convencional poderia ser considerado um indicativo de melhora na resistência de 

união também a este material.

Em contrapartida, a análise dos resultados obtidos na segunda etapa 

mostrou que a resistência de união do cimento auto-adesivo em superfícies 

silicatizadas não foi capaz de se manter estável após os seis  meses  de 

armazenamento. Levando em consideração que diversos estudos publicados têm 

mostrado que cimentos auto-adesivos seriam capazes  de promover uma união 

estável a cerâmicas de zircônia, mesmo após imersão em água ou 

termociclagem30,53,62,94 este pode ser considerado um achado  inesperado. No 

entanto, algumas diferenças relevantes nos  protocolos de pesquisa utilizados podem 

explicar este conflito de resultados.

No estudo de De Souza et al.,30 os valores de resistência de união entre o 

cimento auto-adesivo UCem e uma cerâmica Y-TZP tratada com um primer a base 

de 10-MDP não apresentaram nenhuma redução após o armazenamento em água 

deionizada a 37 oC por 60 dias e serem submetidos  a 5000 ciclos de termociclagem 

(5o - 55oC com duração de 30 segundos), ou seja os espécimes estiveram imersos 

em água por um total de 1523 horas. Da mesma maneira, Lüthy et al.53 não acharam 

diferenças na resistência de união ao UCem antes  e depois de termociclagem dos 

espécimes em água durante 333 horas (10000 ciclos, 5o - 55oC). Vale ressaltar que 

os espécimes utilizados por estes autores   foram  produzidos por cilindros de aço 

inoxidável (3mm de diâmetro) cimentados  a superfícies de cerâmica Y-TZP jateadas 

com partículas de Al2O3. Mais recentemente, Yang et al.94 também não encontraram 

diferença na resistência de união entre o cimento UCem e uma cerâmica Y-TZP 



submetida a jateamento com partículas de  Al2O3 e a aplicação de primer a base de 

10-MDP após 150 dias de imersão em água a 37 oC (período equivalente a 3600 

horas). Estes autores também utilizaram espécimes com diâmetro de 3mm. 

Diferenciando-se dos trabalhos acima relatados, no presente estudo os 

espécimes foram armazenados em água por um período de seis  meses, totalizando 

4320 horas em água. Desta forma, parece lógico concluir que a solução tenha tido 

mais tempo para se difundir e causar danos à interface adesiva. Além disso, é 

razoável defender que o menor diâmetro dos espécimes aqui utilizados (0,75mm) 

tenha permitido que a água penetrasse completamente na interface de união 

cimento-cerâmica. É possível então que esses dois fatores, atuando de forma 

sinérgica, possam ter potencializado a hidrólise da interface adesiva, levando à 

drástica diminuição da resistência de união observada em quase todos os grupos 

experimentais.

Por outro lado, os  resultados da segunda etapa do estudo, mostram que o 

cimento resinoso convencional manteve os valores de resistência de união com a 

cerâmica tratada com o sistema de silicatização após seis meses de imersão em 

água. Embora esta diferença entre o comportamento dos dois  cimentos seja de 

difícil explicação, os achados de Mirmohammadi et al.58 podem ser utilizados como  

justificativa. Estes autores mostraram que embora o cimento auto-adesivo tenha 

apresentado boa resistência de união a uma cerâmica Y-TZP após 24 h de imersão, 

a análise do tipo de falhas do estudo mostrou predominância de falhas adesivas na 

interface. Os autores advogaram que a baixa molhabilidade do UCem, relacionada a 

sua inicial alta viscosidade poderia prejudicar a sua interação com as superfícies 

cerâmicas, fenômeno que potencializaria a degradação da interface adesiva em 

função do tempo de imersão. Em outras  palavras, é possível que os efeitos 

hidrolíticos inerentes à água51 somados a interação reduzida entre a superfície 

cerâmica e o UCem, decorrente de sua alta viscosidade, tenha se sobreposto a 

união química promovida por seus monômeros ácidos fosfatados, impedindo que o 

cimento mantivesse resistência de união satisfatória após seis meses de imersão em 

água.

A Figura 4.9, que resume os resultados da avaliação do padrão de fratura no 

teste em 24h demonstra que quanto maiores os  valores de resistência ao 

cisalhamento maior o número de falhas coesivas em cimento. Tal achado está de 



acordo com estudos anteriores19,94 e pode ser interpretado como se os  altos valores 

de resistência de união tenham excedido a resistência coesiva do cimento resinoso. 

Já a Figura 5.2 mostra que as fraturas ocorridas  após seis  meses de imersão em 

água foram totalmente adesivas. Este comportamento confirma que embora os 

monômeros ácidos fosfatados tenham sido capazes de produzir uma ligação 

química forte com as cerâmicas Y-TZP em um primeiro momento, este mecanismo 

não foi forte o suficiente para resistir aos efeitos da degradação hidrolítica.1 



7 CONCLUSÃO

Com base nos resultados  obtidos e dentro das limitações do presente estudo, 

pode-se concluir que:

1. na avaliação imediata (24 horas) da resistência de união, o cimento auto-

adesivo apresentou uma performance superior ao convencional em todos os 

grupos de tratamento de superfície testados;

2. a realização dos tratamentos de superfície promoveu aumento nos valores  de 

resistência de união, destacando-se entre eles o uso do primer metálico e do 

sistema de silicatização;

3. independente do tratamento de superfície utilizado, o cimento auto-adesivo 

não foi capaz de manter a mesma resistência de união a cerâmica após a 

imersão em água por seis meses;

4. a combinação entre cimento resinoso convencional e tratamento da superfície 

cerâmica com silicatização, apresentou a maior estabilidade na resistência de 

união após os seis meses de armazenamento.
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Evaluation of Self-adhesive Resin Cement Bond 
Strength to Yttria-stabilized Zirconia Ceramic (Y-TZP) 
Using Four Surface Treatments
Luciana Miragayaa/Luciane Cople Maiab/Carlos Eduardo Sabrosac/Mário Fernando de Goesd/
Eduardo Moreira da Silvae

Purpose: To evaluate the influence of four surface treatments on the bond strength of a self-adhesive resin ce-
ment to an yttria-stabilized zirconia (Y-TZP) ceramic material (Lava Frame zirconia).

Materials and Methods: Forty plates (8 x 6 x 1 mm) of a Y-TZP ceramic restorative material were randomly 
assigned to four groups (n = 10) according to the surface treatments: control, no treatment; airborne-particle 
abrasion with 50-µm Al2O3; coating with an MDP-based primer; conditioning with Rocatec System. The ceramic 
plates treated with each of the four methods were further divided into 2 subgroups according to the resin ce-
ment tested: RelyXTM ARC (ARC, conventional) and RelyXTM Unicem (Ucem, self-adhesive). The resin cements 
were put into PVC tubes (diameter 0.75 mm, 0.5 mm height) placed on the ceramic plate surfaces. After water 
storage at 37°C for 24 h, the specimens were submitted to a microshear bond strength (µSBS) test at a cross-
head speed of 1.0 mm/min.

Results: The surface treatments significantly influenced the µSBS (p < 0.05). For the four surface treatments, 
UCem presented significantly higher µSBS than ARC (p < 0.05). For both resin cements, the best result was 
produced by the MDP-based primer: ARC 15.9 ± 5.0 MPa and UCem 36.2 ± 2.1 MPa. The highest µSBS values 
were presented by UCem on ceramic plates treated with the MDP-based primer (36.2 ± 2.1 MPa) and Rocatec 
system (37.4 ! 2.3 MPa).

Conclusion: Irrespective of the surface treatment, the self-adhesive resin cement performed better in terms of 
bond strength to yttria-stabilized zirconia ceramic than did conventional resin cement.

Keywords: yttria-stabilized zirconia ceramic, microshear bond strength, surface treatment, resin cements, SEM, 
EDS.
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In order to eliminate metal frameworks, provide im-
proved optical properties, and consequently achieve 

a better esthetic result, new dental ceramic restora-

tive systems have been developed over the last few 
years.10,16,18,19,24,32 Nowadays, the most commonly 
used framework ceramic systems include lithium disil-
icate-based, glass-infiltrated sintered alumina (Al2O3), 
high-purity alumina, and zirconium oxide (ZrO2). Lava 
frame zirconia (3M ESPE), one of the latest develop-
ments in this field, is a typical yttria-stabilized te-
tragonal polycrystalline ZrO2 (Y-TZP) ceramic material 
processed by CAD/CAM technology, and is indicated 
as a core material for anterior and posterior crowns 
and bridges.16  

The improved mechanical properties of Y-TZP ceramic 
materials are based on a change-phase toughening mech-
anism started by tensile stresses on microcrack tips, ie, 
internal defects of ceramics, which induce a transforma-
tion of the tetragonal ZrO2 to a more stable monoclinic 
phase, which is associated with a localized volumetric 
increase of 3% to 5%.24 This mechanism generates com-
pressive stresses at microcrack tips, compensating the 
external tensile stress, thereby preventing the growth of 
microcracks.10,18
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