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INTRODUÇÃO 

As cerâmicas odontológicas são conhecidas pela excelência em mimetizar os 

dentes naturais. As propriedades estéticas foram sempre o objetivo principal do uso 

desse material; porém, a estabilidade química, biocompatibilidade e propriedades 

mecânicas são de extrema importância para a longevidade das próteses (1,2). Nesta 

perspectiva, durante décadas de estudo as cerâmicas foram aprimoradas e outras 

cerâmicas foram introduzidas no mercado odontológico, como as cerâmicas do tipo 

zircônia que apresentam grande resistência à flexão e quando comparadas às demais 

cerâmicas odontológicas (3). As cerâmicas tipo zircônia não apresentam sílica na 

composição, colaborando para efeitos negativos a respeito da resistência da união entre 

a interface do cimento resinoso e a zircônia. Os materiais de cimentação, assim como os 

agentes de união, de forma geral possuem moléculas que se aderem a sílica da 

superfície, como a 10-MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate). Devido 

a falta de sílica na composição, é necessário o uso de tratamentos de superfície na 

zircônia antes da cimentação da prótese, como a aplicação de selantes ou jateamento 

com óxido de alumínio (4). Existem alguns protocolos estabelecidos para a cimentação 

dessas peças, porém não existe nenhum padrão ouro que permita aumento favorável na 

resistência da união entre zircônia e cimento resinoso (5). Um dos principais 

tratamentos de superfície propostos para aumentar a resistência da união desse tipo de 

cerâmica é o jateamento de partículas de óxido de alumínio, o qual aumenta a energia 



livre de superfície, melhorando a molhabilidade, além de aumentar a rugosidade da 

superfície, permitindo melhor imbricação mecânica com o cimento resinoso. Isso é 

importante não só para manter a resistência da interface de união, como também para 

evitar falhas adesivas (6,7). Vale ressaltar que um estudo demonstrou, que o jateamento 

pode danificar significativamente a superfície da zircônia, criando trincas e diminuindo 

a resistência mecânica da cerâmica (8). Devido a isso, é benéfico que novas 

metodologias de tratamento de superfície sejam propostas a fim de melhorar a interface 

da união e consequentemente aumentar a resistência adesiva. Em estudos prévios não 

publicados foi notado que o uso da corrente elétrica sobre as superfícies de outras 

cerâmicas mostrou resultados promissores sobre a resistência da união. 

   

OBJETIVO GERAL: 

Avaliar a influência da corrente elétrica na resistência da união entre cerâmica do 

tipo zircônia e cimento resinoso jateada ou não com partículas de óxido de alumínio.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1 - Analisar a resistência da união por micro cisalhamento de amostras 

armazenadas em estufa por 24 horas em água deionizada a 37ºC; 

2 - Avaliar a morfologia da superfície através de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV); 

3 - Verificar o tipo de fratura (adesiva, mista ou coesiva) com microscópio 

óptico; 

4 - Avaliar o ângulo de contato com goniômetro. 

Sendo assim, a hipótese do estudo seria que o tratamento de superfície com 

aplicação da corrente elétrica à cerâmica do tipo zircônia promoveria maior resistência 

da união ao cimento resinoso. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Para a realização dos testes serão estabelecidos quatro grupos experimentais: 

G1- OPSCC (Óxido de alumínio + primer + sem corrente + cimento resinoso); G2- 

OPCCC (Óxido de alumínio + primer + com corrente + cimento resinoso); G3- 

SOPSCC (Sem óxido de alumínio + primer + sem corrente + cimento resinoso); e G4- 

SOPCCC (Sem óxido de alumínio + primer + com corrente + cimento resinoso).  



PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

A partir de um bloco de zircônia ultra translúcida pré-sinterizada (Vsmile Hppy 

Zir) serão confeccionados 40 amostras retangulares com 2 mm x 1,5 mm x 1,6 mm, 

verificadas por paquímetro digital (Mitutoyo Corporation, Tokyo, Japan) com 0,01 mm 

de precisão. As amostras serão abrasionadas com lixas de carbeto de silício com 

granulações #400 e #600 e submetidas ao ultrassom (MaxiClean 750; Unique, 

Indaiatuba, SP, Brasil) por 5 minutos e secas com jato de ar. Em seguida, serão 

incluídas em cilindros de PVC com 25 mm de diâmetro interno por 30 mm de altura, 

com resina acrílica quimicamente ativada (VIPI, Pirassununga, SP, Brasil). As 

superfícies das amostras receberão acabamento com lixa #1200, sendo os grupos 1 e 2 

submetidos ao tratamento de superfície com jateamento de partículas de óxido de 

alumínio por 30 segundos a uma distância de 10 mm. Nos grupos 3 e 4, as amostras não 

serão jateadas. Todas as amostras serão submetidas ao ultrassom por cinco minutos e 

secas com jato de ar. Nas amostras dos grupos 1 e 3 serão aplicadas o primer (Primer 

Clearfil Ceramic - Kuraray, Okayama, Japão) por 15 segundos com micro pincel e 

deixado em temperatura ambiente por mais 45 segundos. Nos grupos 2 e 4, a carga 

elétrica será aplicada por meio de dispositivo gerador de corrente elétrica por 1 minuto, 

atuando sobre o primer. Após, será confeccionado sobre a superfície da zircônia 

cilindros de cimento resinoso (RelyX U200, 3M) utilizando uma matriz de 

polivinilsiloxano com 3 orifícios, a qual permite a construção dos cilindros. Após o 

preenchimento dos orifícios da matriz com cimento resinoso, uma carga estática de 250 

g será colocada sobre os cilindros por dois minutos. Após remoção da carga, o cimento 

será foto ativado com 1200 mw/cm2 (Bluephase G2, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) 

por 20 segundos. Em seguida, a matriz será removida. Após a realização do protocolo 

experimental, as amostras serão armazenadas em água deionizada em estuda a 37Cº por 

24 horas e, em seguida, submetidas ao teste mecânico. 

ENSAIO DE RESISTÊNCIA DA UNIÃO AO MICRO CISALHAMENTO 

(RUµC) 

Após a confecção e realização do protocolo experimental, as amostras serão 

submetidas à máquina de ensaio universal Instron (Model 4411; Instron Inc., Canton, 

MA, USA). Um fio de aço inoxidável com 0,2 mm de diâmetro será instalado em torno 

do cilindro de cimento resinoso e alinhado com a interface de união. Será aplicada carga 



de tensão à velocidade de 1 mm/minuto até fratura. Os dados coletados em kgf/cm2 

serão transformados em Mpa. Serão analisados três cilindros de cada amostra e obtida a 

média aritmética da RUµC de cada amostra, as quais serão submetidas à análise 

estatística.  

ANÁLISE DO ÂNGULO DE CONTATO 

A análise de ângulo será feito com goniômetro (Digidrop Contact Angle Meter; 

GBX, Bourg de Peage, França), conforme o seguinte esquema: Nos grupos 1 e 3 sem 

corrente elétrica será depositado uma gota do primer e esfregado por 15 segundos e 

esperar mais 45 segundos. Em seguida, uma gota água com aproximadamente 3 µL será 

depositada sobre a amostra. Após, a mesa do equipamento se movimentará até que a 

superfície da amostra cerâmica encoste na gota. Cinco segundos depois, a mesa se 

afastará para que ocorra a avaliação do ângulo de contato formado pela gota na 

superfície da amostra. Nos grupos 2 e 4 com corrente elétrica, será feito o mesmo 

protocolo dos grupos 1 e 3; porém, a gota do primer será esfregada sobre a amostra com 

pincel metálico condutor da corrente elétrica por 1 minuto. Após esse processo, uma 

gosta de água será depositada sobre a amostra. O software acoplado ao aparelho 

fornecerá os valores obtidos de cada amostra dos ângulos direito e esquerdo da gota e 

obtida a média aritmética.  

ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E 

MICROSCOPIA ÓPTICA. 

Para análise morfológica da superfície, as amostras serão colocadas sobre stubs 

metálicos, revestidas por pulverização catódica com ouro (SDC Sputercoater, Baltec, 

Balzers, Liechtensitein) e analisadas por MEV com aumentos de 5.000 a 10.000x. Serão 

observados as fases cristalográficas e as superfícies de fratura de cada grupo 

experimental. O tipo de fratura será observado em microscópio (STM - Olympus, 

Tóquio, Japão) com 40x de aumento e será classificada como adesiva, mista ou coesiva. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os valores de resistência da união ao micro cisalhamento em kgf serão 

transformados em Mpa e submetidos à análise estatística pertinente, tendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey com nível de significância de 5%. 



PERSPECTIVAS DO ESTUDO: 

 Ainda em desenvolvimento, o presente estudo ainda está no cronograma 

estabelecido para sua execução. Em vias de execução, para realização do mesmo foi 

feito a confecção dos espécimes de zircônia, a qual já foram cortadas e sinterizadas, e a 

posteriori foram incluídos em tudo de PVC. Nesta perspectiva, foi realizado o teste 

piloto, que demostrou estabilidade e resultados esperados. O experimento foi iniciado, e 

porventura, até o mês de agosto, o mesmo estará pronto para requerida apresentação, a 

fim de cumprir o calendário exigido pelo cnpq.  

REFERÊNCIAS 

1. Manicone PF, Rossi Iommetti P, Raffaelli L. An overview of zirconia ceramics: 

basic properties and clinical applications. J Dent. 2007 Nov;35(11):819-26. doi: 

10.1016/j.jdent.2007.07.008. Epub 2007 Sep 6. PMID: 17825465. 

2. Anusavice KJ, Chiayi S; Rawls HR. Phillips' Science of Dental Materials. 

Elsevier Sciences, 2012. 

3. Bruton PA. Procera All-ceramic crown: a new approach to an old problem. Br 

Dent J. 1999;186(9):430-4.  

4. Mattiello RDL et al. A review of surface treatment methods to improve the 

adhesive cementation of zirconia-based ceramics. ISRN Biomaterials, 2013, 

Article ID 185376 | https://doi.org/10.5402/2013/185376 

5. Menani LR, Farhat IA, Tiossi R, Ribeiro RF, Guastaldi AC. Effect of surface 

treatment on the bond strength between yttria partially stabilized zirconia 

ceramics and resin cement. J Prosthet Dent. 2014;112(2):357-64. 

6. Erdem A, Akar GC, Kose T. Effects of different surface treatments on bond 

strength between resin cements and zirconia ceramics. Oper Dent. 

2014;39(3):E118-27. 

7. Casucci A, Goracci C, Chieffi N, Monticelli F, Giovannetti A, Juloski J, et al. 

Microtensile bond strength evaluation of self-adhesive resin cement to zirconia 

ceramic after different pre-treatments. Am J Dent. 2012;25(5):269-75. 

8. Zhang Y, Lawn BR, Rekow ED, Thompson VP. Effect of sandblasting on the 

long-term performance of dental ceramics. J Biomed Mater Res B Appl 

Biomater 2004; 71(2):381-6. 

 

https://doi.org/10.5402/2013/185376

