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RESUMO
Nunes JEC. Métodos de limpeza para recimentação simulada de cerâmicas vítreas a
base de dissilicato de lítio: estudo In vitro. Niterói: Universidade Federal Fluminense,
Faculdade de Odontologia; 2018.
O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia de diferentes métodos de
limpeza das superfícies de cerâmicas vítreas a base de dissilicato de lítio após a
descimentação e sua implicação na recimentação. Para responder ao objetivo proposto, conjuntos de cerâmicas vítreas a base de dissilicato de lítio (Emax) e cimento
resinoso foram submetidos ao primeiro teste de cisalhamento tendo sido feito o tratamento convencional indicado pelo fabricante, a fim de simular a descimentação da
restauração no ambiente oral. As placas cerâmicas foram divididas aleatoriamente
em 6 grupos (AL- jateamento com partículas de óxido de alumínio + ácido fluorídrico
+ silano; HF- ácido fluorídrico + silano; HF-HP- ácido fluorídrico + ácido ortofosfórico
+ silano; HF-HP-US- ácido fluorídrico + ácido ortofosfórico + cuba ultrassônica + silano; CHL-AL-US- clorofórmio +

jateamento com partículas de óxido de alumínio +

silano e ET-AL-US- etanol 75% + jateamento com partículas de óxido de alumínio +
silano) (n = 5). A análise da superfície foi realizada em microscopia confocal a laser,
antes e após a limpeza pelos diferentes métodos, e as falhas foram classificadas em
adesiva, coesiva e mista. A rugosidade também foi avaliada após o 1º ESD (Ensaio
simulador de Descimentação) e após os tratamentos de limpeza de superfície para
recimentação, utilizando o Microscópio Confocal a Laser. Posteriormente, foi realizada a recimentação, e então, o 2º ESD. Os grupos AL e HF-HP-US apresentaram os
maiores valores de resistência de união, seguidos pelos grupos HF, HF-HP, CHL-ALUS e ET-AL-US, respectivamente. Após os tratamentos de limpeza realizados, todos
os grupos apresentaram valores de rugosidade semelhantes estatisticamente. Somente os grupos ET-AL-US e HF-HP-US mostraram uma maior remoção do cimento
remanescente. Todas as falhas neste estudo foram classificadas como mistas. Foi
possível concluir que o método de limpeza influencia nas características de superfície e na resistência de união, sendo o tratamento com jateamento com óxido de
alumínio e acido fluorídrico o que apresentou melhor desempenho.
Palavras-chave: cerâmica Emax, adesão, limpeza de superfícies cerâmicas, cimentos resinosos, descimentação cerâmica, recimentação.
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ABSTRACT
Nunes JEC. Cleaning methods for simulated recementation of vitreous ceramics
based on lithium disilicate: an in vitro study. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2018.

The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of different
methods of cleaning glassy ceramic surfaces based on lithium disilicate after recementation. To answer the proposed objective, sets of lithium disilicate glass ceramic
(Emax) and dual resin cement were subjected to the first shear test in order to simulate restoration debonding in the oral environment. After analyzing the failure pattern,
the ceramic plates were randomly divided into 6 groups (blasting with aluminum oxide particles + hydrofluoric acid + silane; HF-hydrofluoric acid + silane; HF-HP- hydrofluoric acid + orthophosphoric acid + silane; HF-HP-US- hydrofluoric acid + orthophosphoric acid + ultrasonic vat + silane; CHL-AL-US-chloroform + sandblasting
with aluminum oxide particles + silane and ET-AL-US-ethanol 75% + sandblasting
with aluminum oxide particles + silane) (n=5). The surface analysis was performed
using confocal laser microscopy, before and after cleaning by different methods, and
the flaws were classified as adhesive, cohesive and mixed. The roughness was also
evaluated after the 1st DSA (Debonding Simulation Assay) and after the surface
cleaning treatments for recementation, using the Confocal Laser Microscope. Afterwards, the recementation was carried out and then the 2nd DSA. The AL and HF-HPUS groups had the highest bond strength values, followed by the HF, HF-HP, CHLAL-US and ET-AL-US groups, respectively. After cleaning treatments carried out, all
groups showed statistically similar roughness values. Only the ET-AL-US and HFHP-US groups showed greater removal of the remaining cement. All failures in this
study were classified as mixed. It was possible to conclude that the cleaning method
influences the surface characteristics and the bond strength, being the blast treatment with aluminum oxide and hydrofluoric acid the one that presented the best performance.

Keywords: Emax ceramics, adhesion, ceramics surfaces cleaning, resin cements,
ceramics debonding, recementation.
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1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, diversos tipos de sistemas totalmente cerâmicos foram
desenvolvidos para satisfazer as demandas estéticas dos pacientes.(1,2) Estes sistemas, denominados metal-free, tornaram-se muito populares e rotineiramente usados
na prática clínica, visto que proporcionam ao cirurgião-dentista uma melhor alternativa para os casos reabilitadores, sejam eles restaurações anteriores, que solicitam
maior exigência estética, ou posteriores, necessitando maior resistência e funcionalidade.(3)
Os materiais totalmente cerâmicos podem ser divididos em dois grupos: com
maior percentual de fase vítrea em sua composição (cerâmica feldspática e cerâmica vítrea) e cerâmicas com maior percentual de fase policristalina (alumina e zircônia) e mais modernamente classificadas como ácido-sensíveis e ácido-resistentes,
respectivamente. Os materiais com maior fase vítrea, à base de sílica, são caracterizados por sua possibilidade de condicionamento superficial e translucidez, que juntos asseguram desempenhos clínicos confiáveis através da adesão e estética ideal.
(1)

O sucesso e a longevidade das restaurações cerâmicas estão intimamente relaci-

onados com o tratamento de superfície realizado durante a cimentação.(4,5,6)
A adesão das restaurações indiretas à estrutura dentária é um passo crítico
para o sucesso do tratamento. A união entre cerâmica e estrutura dentária, a obtenção de alta retenção, a prevenção da microinfiltração e a manutenção da adaptação
marginal, são questões desafiadoras.(7) Um aspecto importante na adesão e aprimoramento da adesão entre restaurações indiretas e cimentos resinosos é o tratamento
de superfície. Esta adesão depende principalmente da retenção micromecânica e da
ligação química, onde o tratamento de superfície fornece a retenção micromecânica
necessária.(8) Um material amplamente utilizado, sendo conhecido por promover
esse condicionamento, é o ácido fluorídrico 5%. De acordo com Puppin-Rontani e
colaboradores, o tratamento superficial adequado para cerâmica vítrea à base de
dissilicato de lítio é obtido com a concentração de HF de 5% aplicada por 20 segundos, não sendo necessário utilizar maiores concentrações de HF e/ou maior tempo
de condicionamento.(9)
Algumas complicações são relatadas na literatura e estão relacionadas a rachaduras, lascas e fraturas do material cerâmico(10,11,12), mais comumente encontra-
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das em região posterior(13). Jaafar Abduo confirmou, em sua recente revisão sistemática, que a vida útil das restaurações cerâmicas é consideravelmente alta, porém,
as causas de falha das restaurações cerâmicas foram apresentadas em ordem decrescente: 76,2% de fraturas relatadas em 16 estudos, 42,9% de falha adesiva (perda de retenção) relatadas por 9 estudos e 28,6% devido a cárie recorrente, relatada
por 6 estudos.(3) O segundo motivo de falha das restaurações cerâmicas mais comum foi perda de adesão, em que se encontra a cerâmica preservada e passível de
recimentação. O estudo clínico de Ozyoney et al. em 2013 reforça a alta taxa de sucesso de restaurações onlays (92,46%), onde das falhas apresentadas, 50% eram
falhas adesivas.(14) São necessários estudos tanto para a avaliação da presença de
resquícios do agente cimentante na superfície após a falha, quanto para a remoção
deles. Afinal, a presença de pequenas partículas na superfície podem interferir na
resistência de união entre a cerâmica e o substrato sobre o qual é recimentada. Até
o momento, não é encontrado na literatura nenhum protocolo clínico definido, com
resultados relevantes, para a realização da recimentação.
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2. PROPOSIÇÃO

O presente estudo buscou avaliar a eficácia de diferentes métodos de limpeza, como a aplicação de ácido fluorídrico, ácido ortofosfórico, jateamento com óxido
de alumínio, banho ultrassônico e solventes orgânicos, com o objetivo de limpar e
recondicionar cerâmicas vítreas à base de dissilicato de lítio para serem recimentadas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Confecção das placas de cerâmica Emax

Trinta blocos para fresadora de cerâmica vítrea à base de dissilicato de lítio
CAD CAM (IPS e.max CAD – Ivoclar vivadent, Schaan, Liechtenstein), foram fixados
no dispositivo da cortadeira metalográfica (Isomet1000, Buëhler, Lake Bluff, Illinois,
EUA), com cola de cianocrilato (Super bonder), e então seccionados utilizando um
disco diamantado (Isomet Wafering Blade 15LC, Buëhler, Lake Bluff, Illinois, EUA),
sob constante refrigeração, à velocidade de 800 rpm, obtendo-se 30 placas com dimensões 14mm x 12mm x 4mm (comprimento/largura/espessura). Essas placas foram cristalizadas com temperatura máxima de 840o C durante 7 minutos e velocidade de aquecimento de 90oC por minuto (Forno CEREC SpeedFire – Dentsply Sirona,
York, PA, USA). A fim de padronizar as superfícies, as etapas de polimento foram
realizadas na politriz (DPU 10, Struers, Denmark) com lixas de carbeto de silício
(SiC #400, 600, 1200, 2000).

3.2 Fabricação dos cilindros de cimento resinoso e tratamento de superfícies cerâmicas

Para a execução destas etapas, foi inicialmente confeccionada uma matriz de
silicone de condensação (Flex-Sil-TechNew). O silicone manipulado foi acondicionado sobre a superfície da cerâmica e dois tubos de PVC com dimensões internas 3 x
3 mm (diâmetro/altura) foram inseridos no silicone ainda durante a reação de polimerização. O objetivo da matriz de silicone nesta etapa foi para a estabilização dos tubos. Após o enrijecimento do silicone, os excessos foram aparados com auxílio de
uma lâmina de bisturi e o silicone aprisionado no interior dos tubos foi removido, e
então injetado o cimento resinoso (Allcem - FGM, Joinville, SC, Brasil) no interior dos
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tubos com o auxílio da ponta plástica extra-fina do sistema AllCem (Allcem - FGM,
Joinville, SC, Brasil), fotoativado (Radii cal, SDI, Bayswater, Victoria - Australia) por
40 s, com irradiância de aproximadamente 650 mW/cm2. Após a polimerização dos
cimentos, tanto o silicone quanto os tubos foram removidos, restando apenas os cilindros de cimento sobre a superfície da cerâmica não condicionada. Estes dois cilindros iniciais foram fotoativados lateralmente de forma adicional, ainda aderidos às
placas cerâmicas, sendo então facilmente removidos uma vez que a placa ainda não
havia sido condicionada. Estes cilindros iniciais foram utilizados como padrão para
os demais cilindros de cimento resinoso que seriam construídos. Desta maneira,
eliminou-se a preocupação de haver um extravasamento de cianoacrilato que é usualmente utilizado para fixação dos tubos. Foram construídas matrizes de silicone de
condensação individualizadas para as demais placas, e da mesma forma, durante o
processo de polimerização do silicone, estes mesmos cilindros de cimento foram inseridos respeitando uma distância de 2 mm entre eles. Após o enrijecimento do silicone da matriz, foram realizadas marcações gráficas nas laterais da matriz e placa
cerâmica de modo a identificar o posicionamento da matriz sobre a placa cerâmica,
e então, os cilindros padrão foram removidos junto com a matriz, criando uma matriz
individualizada para cada cerâmica com 2 orifícios de dimensão 3 x 3 mm. Após a
remoção, a cerâmica foi condicionada utilizando um gel de ácido fluorídrico 5% (HF
5% Condac Porcelana - FGM, Joinville, SC, Brasil) por 20 segundos, lavagem com
água por 40 segundos, secagem com ar por 80 segundos e então aplicação de uma
camada de silano (Prosil- FGM, Joinville, SC, Brasil) com micro escova deixando em
contato por 60 segundos. O desenvolvimento desta metodologia foi de fundamental
importância para permitir que a recimentação fosse exatamente na mesma posição
que a 1a cimentação.
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Figura 1- A figura acima representa a sequência esquemática da confecção dos cilindros de cimento resinoso sobre as placas de cerâmica que serão submetidos ao
teste de cisalhamento. Passo (a): Deposição do silicone de condensação sobre a
placa cerâmica e introdução dos tubos vazados de PVC; Passo (b): introdução do
cimento resinoso no interior dos tubos de PVC; Passo (c): Fotoativação dos cilindros
de cimento resinoso padrão; Passo (d): Remoção e descarte do conjunto silicone de
condensação e tubos de PVC; Passo (e): Remoção dos cilindros de cimento resinoso padrão; Passo (f): Confecção de novas matrizes de silicone de condensação sobre as placas cerâmicas referentes aos grupos experimentais e introdução dos cilindros de cimento resinoso padrão; Passo (g): Remoção dos cilindros padrão para obtenção dos orifícios para introdução do cimento resinoso que será submetido ao teste de cisalhamento para cada grupo experimental. Antes da remoção do silicone foram feitas 2 marcações gráficas para que a recimentação fosse exatamente na
mesma posição que a 1a cimentação.
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3.3 Ensaio de resistência de união por ensaio de cisalhamento (SBS)

Para que fosse possível simular a perda da restauração cerâmica por uma
falha adesiva foi proposto o Ensaio Simulador de Descimentação (ESD) através de
um teste mecânico de cisalhamento. Para proceder as etapas do ensaio de SBS, as
matrizes de silicone foram fixadas com cola de cianoacrilato (Super bonder) sobre a
periferia da superfície da cerâmica e depois levados em estéreo microscópio para
verificação de que não havia cola na zona de cimentação podendo ocasionar interferência no ensaio. O cimento resinoso dual (Allcem - FGM) foi inserido nos orifícios
em incremento único com a ponta plástica extra-fina do sistema AllCem (Allcem FGM) e fotoativados seguindo os mesmos parâmetros citados anteriormente. Após 1
hora, as matrizes foram removidas cuidadosamente, com auxílio de lâmina de bisturi
e avaliada a ausência de bolhas e fendas. O conjunto foi imerso em saliva por 24
horas e posteriormente foi submetido ao teste de cisalhamento (DL 2000, EMIC, São
José dos Pinhais, São Paulo) com a ponta atuadora tipo cinzel utilizada para cisalhamento (ODEME®, Luzerna, SC, Brasil). Para esse ensaio, foi utilizada célula de
carga de 50 N, a força foi aplicada a uma velocidade de 1,0 mm/min, até o deslocamento total dos espécimes e calculada a resistência de união.

Figura 2- A figura representa o teste de cisalhamento utilizado neste estudo com os
devidos parâmetros de execução.
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3.4 Microscópio Confocal a Laser

3.4.1 Avaliação dos padrões de falhas após o primeiro ensaio de SBS

Após o Ensaio Simulador de Descimentação (ESD), os espécimes cerâmicos
foram avaliados no Microscópio Confocal a Laser (Modelo LEXT OLS 4100, Olympus) usando a lente x5. O padrão de ruptura foi analisado de acordo com o seguinte
critério: Falha adesiva: ruptura na interface adesiva deixando a cerâmica livre de cimento; Falha coesiva do cimento e/ou da cerâmica: quando a falha romper uma porção do cimento ou uma porção da cerâmica sem que haja o rompimento da interface; Falhas mistas: cerâmica com áreas livres e áreas com cimento residual.

3.5 Simulação de Recimentação

3.5.1 Tratamento de superfície dos espécimes para a Recimentação

Antes da recimentação, cada grupo experimental, apresentados na tabela 1,
receberam o método de limpeza previamente definido. Foi conduzido o seguinte protocolo: Grupo AL: jateamento com partículas de óxido de alumínio de 50 µm por 15
s, a uma distância de 10 mm com angulação de 45o em relação à superfície cerâmica (Bio-art Equip. Odontologicos Ltda, Sao Carlos – SP - Brazil), recondicionamento
com ácido fluorídrico 5% (HF) (Condac Porcelana – FGM) por 20 s, lavagem com
jato de água por 40 s, secagem com jato de ar e aplicação de uma camada de silano
(Prosil- FGM) com micro escova, deixando em contato com a superfície por 60 s;
Grupo HF: recondicionamento com ácido fluorídrico 5% (HF) (Condac Porcelana –
FGM) por 20 s, lavagem com jato de água por 40 s, secagem com jato de ar, e apli-
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cação do silano com micro escova, deixando em contato com a superfície por 60 s;
Grupo HF-HP: recondicionamento com ácido fluorídrico 5% (HF) (Condac Porcelana
– FGM) por 20 s, lavagem com jato de água por 40 s, secagem com jato de ar, aplicação de ácido ortofosfórico 37% (HP) (Condac- FGM, Joinville, SC, Brasil) por 60
segundos, limpeza com água por 60 s, jato de ar, e aplicação do silano com micro
escova, deixando em contato com a superfície por 60 s; Grupo HF-HP-US: recondicionamento com ácido fluorídrico 5% (HF) (Condac Porcelana – FGM) por 20 s, limpeza com jato de água por 40 s, jato de ar, aplicação de ácido ortofosfórico 37%
(HP) (Condac- FGM) por 60 segundos, após isso os espécimes sofreram uma limpeza complementar em cuba ultrassônica (US) (UltraSonic Cleaner USC 750, Thorton Unique, Brasil) com água destilada por 5 min, jato de ar e aplicação do silano por
60 s; Grupo CHL-AL-US: Clorofórmio por 5 minutos, jateamento com partículas de
óxido de alumínio de 50 µm por 15 s, a uma distância de 10 mm com angulação de
45o em relação à superfície cerâmica (Bio-art Equip. Odontologicos Ltda, Sao Carlos
– SP - Brazil), em seguida sofreram uma limpeza complementar em cuba ultrassônica (US) (UltraSonic Cleaner USC 750, Thorton Unique, Brasil) com água destilada
por 5 min, jato de ar e aplicação do silano por 60 s; Grupo ET-AL-US: Etanol 75%
por 5 minutos, jateamento com partículas de óxido de alumínio de 50 µm por 15 s, a
uma distância de 10 mm com angulação de 45o em relação à superfície cerâmica
(Bio-art Equip. Odontologicos Ltda, Sao Carlos – SP - Brazil), e em seguida sofreram
uma limpeza complementar em cuba ultrassônica (US) (UltraSonic Cleaner USC
750, Thorton Unique, Brasil) com água destilada por 5 min, jato de ar e aplicação do
silano por 60 s.
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3.5.2 Análise da superfície

Os espécimes foram levados ao Microscópio Confocal a Laser (Modelo LEXT
OLS 4100, Olympus) com aumento de x5 para a análise da eficácia dos procedimentos de limpeza realizados e comparados qualitativamente com as imagens logo após
a ruptura do primeiro Ensaio Simulador de Descimentação (ESD). Os espécimes
com tratamento convencional (HF+silano) após o 1o ESD e após os procedimentos
de limpeza também foram avaliados topograficamente através do Microscópio Eletrônico de Varredura (JEOL, JSM-7100F) com magnificação de 500x.

3.5.3 Recimentação dos espécimes cerâmicos

O procedimento de recimentação das placas cerâmicas recondicionadas, de
acordo com cada grupo foi realizado seguindo o mesmo processo de cimentação
mencionado anteriormente no ítem 3.3 e foi feito um novo Ensaio Simulador de Descimentação (ESD) através do teste de cisalhamento seguindo o mesmo processo
mencionado também no ítem 3.3, sendo a matriz reposicionada exatamente na
mesma posição da primeira cimentação, orientando-se pelas gravações feitas nas
laterais da placa cerâmica.

3.6 Avaliação da rugosidade

Para avaliar a rugosidade da superfície e a análise topográfica da superfície,
as placas cerâmicas após o 1o ESD e após aplicação dos protocolos de limpeza foram analisadas utilizando microscopia confocal a laser (Modelo LEXT OLS 4100,
Olympus) com aumento x5 em que foi avaliado o parâmetro Sa (média aritmética da
rugosidade superficial).
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3.7 Análise estatística

A análise estatística foi realizada com o software Statgraphics Centurion XVI
(STATPOINT Technologies, Inc, USA). Os dados obtidos foram preliminarmente
submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Levene onde foram verificadas a normalidade das distribuições e homocedasticidade das variâncias, respectivamente. Em
seguida, os dados foram submetidos à Análise de variância de um fator (α = 0,05),
seguida pelo teste T pareado (α = 0,05) para comparações individuais. O teste HSD
de Tukey foi utilizado quando diferenças estatísticas foram mostradas pela ANOVA.
Todas as análises foram realizadas a um nível de significância de α = 0.05.
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4. RESULTADOS

Os resultados da resistência após o 1o ESD e após o 2o ESD estão descritos
na Tabela 1. One-way ANOVA não detectou diferenças estatísticas entre os grupos
após o 1o ESD (p= 0,7992) tendo em vista que foi realizado o mesmo tratamento
convencional em todos os grupos. Após o 2o ESD, one-way ANOVA encontrou diferenças estatisticamente significantes (p= 0,0000), no qual os grupos AL e HF-HP-US
apresentaram os maiores valores, seguidos dos grupos HF e HF-HP, e CHL-AL-US
e ET-AL-US, respectivamente. Alguns grupos experimentais apresentaram diferenças estatísticas entre o 1o e 2o ESD quando feito o test T pareado. Entre eles, AL
apresentou um aumento da resistência de união após o 2o ESD enquanto CHL-ALUS e ET-AL-US apresentaram baixos valores de resistência de união após o 2o
ESD.

Tabela 1 – Valores Médios e desvio padrão da resistência de união ao 1o (antes) e 2o
(depois) ESD. Valores em MPa.
AL

HF

HF-HP

HF-HP-US

CHL-ALUS

ET-AL-US

1o ESD

16,13 Aa
(7,55)

23,12 Aa
(2,86)

19,67 Aa
(9,22)

19,88 Aa
(8,34)

19,51 Aa
(8,74)

17,76 Aa
(7,74)

2o ESD

30,22 Ba
(2,87)

23,05 Ab
(2,69)

23,42 Ab
(7,05)

28,7 Aa
(2,36)

7,8 Bc
(2,06)

7,31 Bc
(2,52)

Letras maiúsculas iguais demonstram semelhança estatística nas colunas.
Letras minúsculas iguais demonstram semelhança estatística na linha.
Os resultados da avaliação da rugosidade superficial (Sa) estão demonstrados na figura 3. One-way ANOVA detectou diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos após o 1oESD (p= 0,0147), em que os grupos AL, HF-HP-US e CHLAL-US apresentaram os maiores valores de rugosidade. O grupo HF-HP apresentou
o menor valor de rugosidade, sendo também semelhante estatisticamente aos grupos HF, HF-HP-US, ET-AL-US. Após o tratamento de limpeza (Cleaning Treatment -
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CT) (p= 0,8264), one-way ANOVA não mostrou diferença estatística entre os grupos.
Comparando os valores de rugosidade de cada grupo após o tratamento de limpeza
(CT), utilizando o teste T pareado, nenhuma diferença estatística foi detectada, uma
vez que todos os valores de p foram inferiores a 0,05.

Figura 3 – A figura representa os padrões de rugosidade dos grupos experimentais
após o 1o ESD e após os tratamentos de limpeza. Letras maiúsculas iguais demonstram igualdade estatística dentro do mesmo grupo após o 1o ESD e após o tratamento de limpeza (teste T pareado). Letras minúsculas iguais demonstram igualdade
entre todos os grupos após o 1o ESD e após o tratamento de limpeza (one way
ANOVA).
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Os resultados obtidos pela aquisição das imagens pelo Microscópio Confocal
a Laser mostraram que a maioria dos tratamentos de superfície não mostraram uma
eficiência visual em limpar completamente a cerâmica (pós 1o ESD), com exceção
dos grupos HF-HP-US e ET-AL-US que mostraram uma limpeza mais profunda da
superfície cerâmica removendo em grande parte o cimento residual.(Figura 4).

Figura 4- Imagens representativas do Microscópio Confocal a Laser das superfícies
cerâmicas após o 1o ESD (coluna esquerda) e após os tratamentos de superfície
para simular a recimentação (2o ESD) (coluna direita).
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Todas as falhas desse estudo foram falhas mistas, em que as cerâmicas
apresentaram tanto áreas livres quanto áreas com resquícios de cimento, como
pode ser observado nas imagens de Microscópio Confocal a Laser na figura 4.
As imagens adquiridas através do Microscópio Eletrônico de Varredura, demonstraram que os tratamentos de limpeza HF, CHL-AL-US, ET-AL-US promovem
uma limpeza semelhante na superfície dos espécimes, sofrendo uma aparente plasticização e escoamento do cimento sobre a superfície cerâmica, obliterando as microretenções geradas pelo condicionamento anterior. Já os tratamentos com jateamento de óxido de alumínio , ácido fluorídrico+ácido ortofosfórico e ácido
fluorídrico+ácido ortofosfórico+ cuba ultrassônica aparentam ter promovido maiores
regiões de porosidade, aumentando então consequentemente o embricamento micromecânico e a resistência de união do conjunto cimento resinoso-cerâmica. De
forma semelhante, na imagem A em que foi feito apenas o tratamento convencional
(HF+ silano) previamente à cimentação, também é possível visualizar as microporosidades decorrentes da remoção parcial da matriz vítrea.
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A

B

C

D

E

F

G

Figura 5- Imagens representativas do Microscópio Eletrônico de Varredura das superfícies cerâmicas após tratamento convencional anterior ao 1o ESD (A) e após os
tratamentos de limpeza da superfície. Os grupos experimentais estão representados
da seguinte forma: cerâmica com condicionamento convencional (HF+ silano) prévio
ao 1o ESD (A); grupo AL (B); grupo HF (C); grupo HF-HP (D); grupo HF-HP-US (E);
grupo CHL-AL-US(F); grupo ET-AL-US (G).

25

5. DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de métodos de limpeza na superfície de cerâmica vítrea após um primeiro contato com cimento resinoso, tentando assim simular situação clínica compatível com uma descimentação, ou seja, situação em que a restauração protética se desprende do preparo. Para que se atinja
este objetivo foi proposto o cisalhamento como método de análise da resistência
adesiva.(15,16,17) Para tal, figurava-se importante que o novo cilindro de cimento, que
simulou a recimentação dos espécimes, fosse alocado exatamente na mesma posição que o inicial. Comumente estes estudos(15,16) que empregam metodologia semelhante, usaram tubos Tygons® para delimitar a área de inserção do cimento, enquanto no presente estudo foram utilizadas matrizes de silicone de condensação individualizadas para cada espécime, com dois orifícios cilíndricos confeccionados a partir
dos tubos supracitados. Dessa forma foi possível trabalhar com cisalhamento, utilizando cilindros de 3 mm de diâmetro interno, e repetir a simulação de recimentação
na mesma área da superfície do espécime cerâmico.
Recente revisão sistemática apontou que o segundo maior motivo de falha
em restaurações cerâmicas é perda de retenção da peça protética (42,9%), podendo
ser interpretada como uma falha adesiva.(3) Corroborando esse achados, Özyoney et
al em 2013 demonstraram, dentro deste contexto, que a falha mais comum foi a perda de retenção da cerâmica. Neste estudo clínico, os autores indicaram como solução a recimentação da mesma, não detalhando o protocolo clínico para tal procedimento.(14) Vandjiken et al. em 2010, relatam que as interfaces cerâmica-dente apesar
de terem uma boa resistência inicial, são sujeitas à degradação químico-mecânica.
Mecanicamente essa degradação acontece devido às forças oclusais. Quimicamente por degradação hidrolítica das fibrilas de colágeno expostas e plastificação da matriz polimérica do agente cimentante. Estes autores afirmam ainda, que uma redução
da durabilidade da adesão é o resultado da entrada de água, sugerindo que a longo
prazo a durabilidade da resistência de união depende da integridade dos materiais
poliméricos envolvidos na interface.(18)
Tendo em vista o padrão de falha descrito previamente, é necessário estabelecer um protocolo de recimentação clinicamente simples, racional, clinicamente efi-
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caz, até então não descrito na literatura, de forma a utilizar a mesma cerâmica preservada, passível de recimentação. Determinar o melhor método de limpeza e consequentemente o melhor protocolo de recimentação, depende principalmente do conhecimento dos mecanismos e fenômenos envolvidos no processo de adesão às
cerâmicas. Neste campo, tornam-se informações de alta relevância valores de resistência de união e imagens subestruturais que revelem a capacidade de remoção dos
resíduos previamente incrustados na superfície cerâmica.
O tratamento de superfície convencional utilizado e recomendado pelos fabricantes consiste na aplicação de ácido fluorídrico (HF) a 5% por 20 segundos, seguido de um organosilano, normalmente o prosil (FGM, Joinville, SC, Brasil). Aplicandose o HF remove-se a matriz vítrea da cerâmica, criando um substrato com alta energia superficial apresentando microporosidades para a penetração e polimerização de
compósitos resinosos, logo, permitindo um embricamento micromecânico.(19) O silano é uma molécula bifuncional, ou seja, tem uma reatividade dupla. A parte funcional
orgânica pode polimerizar com uma matriz orgânica. Os grupos alcoxi podem reagir
com um substrato inorgânico, nos dois casos formando ligações covalentes entre as
matrizes. O silano mais comumente aplicado na clínica odontológica é o γ-metacriloxipropiltrimetoxisilano monofuncional (ou 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano)[MPS]),
geralmente diluído, inferior a 2% em peso de solução de água e etanol, com pH de 4
a 5, ajustado com ácido acético, sendo pré-hidrolisado. Soluções mais concentradas
também são conhecidas e estão em uso. O MPS é usado para otimizar e promover
a adesão, por meio de acoplamento físico e químico, entre cerâmicas e compósitos.
Qualquer material compósito que contenha grupos metacrilato nas moléculas pode
ser usado, uma vez que a extremidade metacrilato copolimeriza melhor com o compósito.(20) De acordo com Murillo-Gómez et al. em 2018 é indicado condicionar a cerâmica vítrea à base de dissilicato de lítio usando HF 5% por 20 segundos devido à
sua menor quantidade de fase vítrea quando comparada às cerâmicas feldspáticas.
(21)

Desta forma, o protocolo de condicionamento cerâmico com ácido fluorídrico e

silano é fundamental para a obtenção de uma adesão satisfatória.
Alguns outros materiais são descritos na literatura como capazes de promover o tratamento de superfície de vitrocerâmicas. Neste estudo, estes materiais foram utilizados com intuito de promover a limpeza do resquício de cimento incrustado
na cerâmica. O jateamento com partículas de óxido de alumínio é considerado um
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tratamento capaz de alterar a superfície das cerâmicas à base de dissilicato de lítio,
aumentando o número de fossas por unidade de área. Embora seja largamente utilizado, este tratamento não é indicado pelo fabricante.(22) Normalmente para tratamento prévio à cimentação em cerâmicas à base de dissilicato de lítio, são utilizadas
partículas de 50 µm por 5 segundos

(22,23)

porém, nesta pesquisa, foi necessário au-

mentar o tempo para 15 segundos com uma distância de 10 mm, tendo em vista a
necessidade de também permitir a limpeza do cimento impregnado na cerâmica
após sua descimentação. O ácido ortofosfórico à 37%, outro agente auxiliar na etapa
de condicionamento cerâmico, que segundo autores, é responsável pela remoção da
precipitação de sais de dissilicato de lítio, promove uma superfície adesiva interna
mais retentiva e sem sal tetrafluoreto de silício (SiF4).(24,25) Outro recurso utilizado
nesta pesquisa, o banho ultrassônico é essencial para ampliar e aprimorar o acesso
aos vacúolos gerados pelo condicionamento. Os precipitados que permanecem na
superfície após a aplicação de um agente prévio, contaminando a estrutura livre da
cerâmica, podem ser eliminados imergindo a cerâmica em água destilada em um
banho ultrassônico por 4 a 5 minutos.(26)
Alguns solventes são descritos na literatura como capazes de degradar compósito resinoso(27,28), entre eles, o etanol 75%, ao penetrar na rede de polímeros,
causa uma expansão da estrutura, permitindo a liberação de monômeros não polimerizados e causando a dissolução de cadeias lineares de polímeros(28). O clorofórmio, um dos solventes mais amplamente utilizados na odontologia, muito eficaz
na dissolução da guta-percha(29), apresenta capacidade de amolecimento(30), e é extremamente eficiente na dissolução de polímeros, como por exemplo, compósitos
resinosos.(31,32) O clorofórmio apresenta características como ação rápida, simplicidade de uso e baixo custo.(29) A capacidade de solubilidade de um polímero em um
solvente depende principalmente da sua estrutura química. Um polímero dissolve-se
num solvente, se os parâmetros de solubilidade de ambos forem semelhantes. Assim, a similaridade estrutural favorece a solubilidade.(33) Dessa forma, podemos dizer
que o etanol e clorofórmio são capazes de solubilizar os monômeros de metacrilato
(δt= 21,1)(34), pois apresentam parâmetros de solubilidade (δt) semelhantes (26,5 e
22,7, respectivamente.(35)
De forma a definir qual seria o melhor tratamento de superfície para recimentação, foi necessário realizar uma comparação da resistência de união entre cimento
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e cerâmica antes e após os tratamentos de superfície para recimentação, e entre os
grupos após a recimentação. Com relação à análise dos dados, foram feitos teste T
pareado para cada grupo de forma a permitir essa comparação entre o 1o e 2o ESD e
análise de variância de um fator para os valores após o 2o Ensaio Simulador de
Descimentação, a fim de identificar os valores de resistência de união mais adequados.
Ao comparar os valores do 1o e 2o ESD de cada grupo, o grupo AL apresentou um aumento da resistência de união após o 2o ESD em comparação ao encontrado após o 1o ESD (16,13). Shiu et al. em 2007 afirmaram que o jateamento de
partículas de óxido de alumínio (Al2O3) promovem uma adesão mais forte e confiável devida à união mecânica promovida pela microrretenção do cimento resinoso
nas irregularidades criadas na superfície da cerâmica.(36) Borges et al. em 2003 afirmaram que laboratórios dentários já possuem o costume de usar partículas de óxido
de alumínio de 100 µm para remover o revestimento refratário, promovendo uma alteração morfológica da superfície cerâmica, resultando em um aumento no número
de áreas de retenção em potencial. Em seu estudo, após os procedimentos laboratoriais, foi realizada uma abrasão adicional com partículas de óxido de alumínio de 50
µm à pressão de 4 bar por 5 segundos. Os autores observaram que ao ser realizado
o jateamento de Al2O3 nas cerâmicas IPS Empress 2, houve uma alteração da superfície aumentando o número de fossas por unidade de área em comparação com
o tratamento de controle (sem tratamento de superfície adicional).(22)
Em 2011, Brum et al. encontraram maiores valores de resistência de união ao
cisalhamento com o condicionamento com ácido fluorídrico 10% do que com o jateamento de óxido de alumínio tanto em superfícies polidas ou não polidas.(37) Neste
estudo de Brum et al

(37),

foi feita a cimentação sobre uma superfície cerâmica limpa

e sem tratamento prévio, o que pode explicar a diferença nos resultados encontrados na presente pesquisa. Os grupos em que foram utilizados os solventes orgânicos, CHL-AL-US e ET-AL-US, apresentaram diminuição nos valores de resistência
de união após o 2o ESD (7,8 MPa e 7,31 MPa respectivamente) em comparação ao
encontrado após o 1o ESD (19,51 MPa e 17,76 MPa respectivamente). De acordo
com os autores, estes achados podem ser explicados de 2 maneiras, ao solubilizar a
resina polimerizada, ou seja, promover o seu amolecimento, promove o fenômeno
de plasticização, obliterando os vacúolos gerados pelo condicionamento. Outra pos-
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sível explicação se deve à concentração do etanol ser de 75%, ou seja, apresentar
25% de água. Os vacúolos presentes na superfície cerâmica são muito pequenos e
possuem alta energia de superfície. A água pode ficar aprisionada, fazendo com que
os vacúolos antes preenchidos por ar, apresentem uma certa umidade em seu interior impedindo a adesão do cimento à cerâmica. Os valores após o 2o Ensaio Simulador de Descimentação foram comparados. Os grupos CHL-AL-US e ET-AL-US
também apresentaram os menores valores de resistência de união em comparação
com os outros grupos (AL, HF, HF-HP, HF-HP-US).
Com relação à analise das imagens da Microscopia Confocal a Laser (figura
4), os grupos tratados com etanol (ET-AL-US) e ácido fluorídrico, ácido ortofosfórico,
cuba ultrassônica e silano (HF-HP-US) apresentaram uma maior limpeza da superfície cerâmica, com diminuição da extensão do cimento incrustado na superfície cerâmica. As figuras representativas do grupo AL; grupo HF; grupo HF-HP e do grupo
CHL-AL-US apresentam apenas uma suavização do cimento resinoso. Todos os
grupos testados foram capazes de remover pelo menos parte do cimento resinoso,
pois todos os tratamentos realizados apresentam características erosivas. E o clorofórmio e etanol, como descrito anteriormente, são capazes de solubilizar os monômeros de metacrilato por apresentarem parâmetros de solubilidade (δt) semelhantes.
Devido ao ensaio de cisalhamento ser um ensaio caótico e deixar uma camada de cimento maior em alguns grupos experimentais do que em outros e até mesmo dentro do mesmo grupo, este ensaio apresenta comportamento bastante errático, resultando em valores muito discrepantes, o que explica as diferenças estatísticas encontradas após o 1o ESD (p= 0,0147). Foram realizados teste T pareado em
cada grupo para avaliação dos valores de rugosidade após 1o ESD e CT, porém não
foram encontradas diferenças estatísticas nos grupos, nessas duas condições experimentais. Realizou-se uma análise de variância de um fator após CT, a fim de identificar qual tratamento de superfície apresentou maiores valores de rugosidade, mas
também não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos. O estudo de
Aswal e Rawat em 2018, que compararam o tratamento com ácido fluorídrico 5% por
20 segundos com o tratamento com jateamento de óxido de alumínio em conjunto
com ácido fluorídrico 5%, também não encontraram diferenças estatisticamente significativas nos valores de rugosidade (2,99 ± 0,26 e 3.08 ± 0.56, respectivamente).
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(38)

Já a pesquisa de Kara et al em 2012 afirma que o jateamento com óxido de alu-

mínio apresentou valores mais altos de rugosidade e estatisticamente diferentes do
que o realizado com ácido fluorídrico à 5% (p=0,000).(39)
As imagens da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (Figura 5) mostraram que alguns tratamentos de limpeza podem obliterar as microporosidades superficiais da cerâmica reduzindo o embricamento entre agente cimentante e cerâmica.
No entanto foi possível observar que outros métodos de limpeza podem até mesmo
manter ou aumentar o número de fossas por unidade de área. Comparando com os
achados deste estudo, as imagens do MEV auxiliam na interpretação dos resultados
da resistência de união ao cisalhamento, por exemplo o grupo AL em que houve um
aumento significativo da resistência de união após o tratamento de limpeza, provavelmente devido à esse aumento do número de porosidades visível nas imagens do
MEV. Ao comparar após CT, os grupos AL, HF-HP, HF-HP-US apresentaram visualmente grande quantidade de microporosidades o que justifica os altos valores de resistência de união ao cisalhamento encontrados. Levando em consideração todos os
resultados obtidos através do presente estudo, torna-se clara a importância da investigação sobre esta temática tendo em vista que os fenômenos envolvidos, geram
distintos efeitos sobre a superfície cerâmica quando aplicados de forma isolada ou
em sinergia, enriquecendo as discussões sobre esse tema tão relevante para a clínica odontológica.
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6. CONCLUSÕES

Com base nos resultados deste estudo in vitro, pode se concluir que:
1. O tratamento através do jateamento com óxido de alumínio utilizado em sinergia
com o ácido fluorídrico e silano apresentou o maior valor de resistência de união,
podendo ser considerado o método mais eficiente dentre os avaliados.
2. Apesar da utilização do etanol 75% e do conjunto ácido fluorídrico, ácido ortofosfórico e cuba ultrassônica promoverem uma maior remoção visual do cimento incrustado na cerâmica pós descimentação, ambos apresentaram valores de resistência de união inferiores ao tratamento citado no item anterior.
3. Após os tratamentos de limpeza realizados, todos os grupos apresentaram valores de rugosidade estatisticamente semelhantes.
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