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INTRODUÇÃO: 
As restaurações de cerâmica livres de metal são cada vez mais atraentes na Odontologia, 

principalmente por seus excelentes resultados estéticos e propriedades mecânicas.1 A zircônia 
parcialmente estabilizada com ítria (Y-TZP) tem sido um dos materiais mais utilizados na Odontologia 
devido às suas excelentes propriedades mecânicas e físicas.2,3 Podem ser utilizadas como um material 
para infra-estrutura de coroas unitárias anteriores, posteriores, facetas e prótese fixa.4,5 No entanto, a 
principal desvantagem do Y-TZP é a baixa translucidez resultante de sua estrutura altamente cristalina.6 
As zircônias opacas são compostas principalmente por uma baixa porcentagem de Y2O3, denominadas 
de 3Y-TZP. Estudo prévio mostrou que a cerâmica 3Y-TZP permite menor transmissão da luz do que os 
vidros ou as vitrocerâmicas, devido principalmente ao grande efeito de birrefringência da fase tetragonal 
da zircônia.5 A zircônia tetragonal e todas as cerâmicas cristalinas não cúbicas são opticamente 
anisotrópicas (birrefringentes), com índice de refração anisotrópico em diferentes direções 
cristalográficas, promovendo espalhamento da luz, além da reflexão e refração nos limites dos grãos. 
Assim, após a usinagem a infra-estrutura de zircônia tem sido recoberta com cerâmica estratificada com 
a finalidade de melhorar a estética devido à translucidez inadequada desse material. 

Entretanto, a cerâmica estratificada apresenta menor resistência mecânica do que a zircônia, 
resultando em fraturas ou lascamento durante a mastigação.7 Recentemente, com o objetivo de 
solucionar esse problema, restaurações monolíticas confeccionadas em camada única têm sido 
utilizadas, pois apresentam resistência superior ao lascamento e fraturas em relação as restaurações em 
zircônia estratificadas.8 Desse modo, não está claro se a fotoativação por meio desta cerâmica é 
suficiente para manter as propriedades mecânicas do cimento resinoso. 

As cerâmicas à base de zircônia podem ser cimentadas usando a técnica convencional ou 
adesiva. A cimentação adesiva tem sido utilizada com mais frequência devido à baixa solubilidade, 
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propriedades estéticas e alta resistência dos cimentos resinosos.9 O procedimento de cimentação entre 
a cerâmica e o dente é baseado em estratégias adesivas clínicas, geralmente empregando cimento 
resinoso.10,11 O sucesso clínico da união a longo prazo entre as cerâmicas dentais e os cimentos 
resinosos duais depende da composição do material cerâmico, do procedimento de cimentação e da 
quantidade de energia luminosa suficiente para alcançar o cimento resinoso, com a finalidade de 
conseguir uma polimerização adequada e obter uma adesão ideal, pois o constituinte de polimerização 
química do cimento não pode compensar a deficiência da polimerização pela luz.10,12-14 Outro estudo 
mostrou que a quantidade de energia que passa através da cerâmica e alcança o cimento é importante. 
Um valor baixo do grau de conversão do cimento resinoso pode reduzir as propriedades mecânicas e 
estabilidade química do cimento.11 Tafur-Zelada et al. demonstraram que o espectro de transmissão da 
luz através da superfície cerâmica é influenciado por sua estrutura, espessura e opacidade.15 Além disso, 
a combinação das propriedades de espalhamento, reflexão e absorção na superfície externa do material 
interveniente pode explicar a redução na luz incidente e, como resultado, a redução da eficiência da 
polimerização.10  

Entretanto, a literatura ainda não é conclusiva como a composição da cerâmica à base de zircônia 
pode interferir na passagem da luz para fotoativar o cimento resinoso. 
Assim, seria interessante estudar a resistência de união e microdureza do cimento resinoso fotoativado 
através de uma cerâmica à base de zircônia. 
 
METODOLOGIA: 

1. Preparo das amostras cerâmicas  
Blocos da cerâmica à base de zircônia pré-sinterizada (IPS e.max ZirCAD, ivoclar, Schaan, 

Liechtenstein, cor MO)  e (IPS e.max ZirCAD, ivoclar, Schaan, Liechtenstein, cor MT)  foram seccionados 
usando disco diamantado de dupla face (EXTEC Corporation, Enfield, CT, USA) sob refrigeração de 
água em cortadeira Isomet 1000 (Isomet 4000, Buehler, Lake Bluff, IL, USA) para obter amostras 
medindo 14,4 mm x 15,6 mm com espessuras de 0,6 mm, 0,85 mm e 1,1 mm. Após o seccionamento, 
as amostras cerâmicas foram submetidas ao acabamento e polimento com lixas de carbeto de silício de 
granulação 400, 600 e 1.200 (Buehler, Lake Buff, IL, EUA) numa politriz automática (Norton SA, São 
Paulo, SP, Brasil) com refrigeração constante por água.  

Um total de 60 amostras foram obtidas e divididas entre os dois tipos de zircônia (MO e MT) e 
subdividias em 3 grupos (n=10) de acordo com a espessura da cerâmica: 0,5 mm; 0,75 mm e 1,0 mm.  
 

2. Medição de atenuação da luz 
A potência de saída (mW) do aparelho LED (Bluephase G2, Ivoclar) foi medido com um medidor 

de potência digital calibrado. A irradiância da luz (mW/cm2) foi calculada como a razão da potência de 
saída pela área da ponta do aparelho de fotoativação (9,5 mm de diâmetro). Todas as análises de 
atenuação da luz foram realizadas utilizando dez amostras de cerâmica de cada espessura posicionadas 
logo acima da ponta da luz de polimerização, e a transmissão da luz foi medida através das diferentes 
espessuras da amostra cerâmica (0,5 mm, 0,75 mm e 1,0 mm), sob condições controladas de humidade 
(50 ± 10%) e temperatura (23 ± 2°C). O procedimento foi realizado sem interposição da cerâmica, com 
o cimento resinoso posicionado abaixo da ponta do fotopolimerizador antes de todas as medidas para 
confirmação da irradiância total do aparelho. 

 
3. Avaliação da Dureza Knoop 
O cimento resinoso Relyx Ultimate (3M Espe) foi dispensado em uma matriz de polivinilsiloxano 

(Express putty – 3M ESPE, St. Paul, MN, USA) com 5 mm de diâmetro e 1 mm de profundidade. Uma 
tira transparente de poliéster foi posicionada sobre a matriz preenchida e uma pressão manual foi 
exercida por 15 segundos usando uma lâmina de microscópio, para que o excesso de cimento fosse 
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escoado e fosse obtido um disco de cimento resinoso. Em seguida, a lâmina foi removida e sobre a tira 
de poliéster, foi posicionado o disco de cerâmica. A fotoativação do cimento resinoso foi realizada com 
o aparelho LED (Bluephase G2, Ivoclar) por 20s. A obtenção dos espécimes de cimento resinoso foi 
realizada em sala com controle de temperatura (23 ± 2°C), humidade (50 ± 10%) e luminosidade 
(iluminada por luz vermelha com um filtro para prevenir a sensibilização precoce do fotoiniciador). Após 
a polimerização, os espécimes de cimento resinoso foram armazenados em recipiente escuro (para 
prevenir a passagem de luz) em estufa a 37°C por 24 horas. Dez amostras de cimento resinoso foram 
fabricadas para cada espessura e tipo da cerâmica.  

Para realizar as leituras de dureza Knoop, o disco de cimento resinoso foi polido usando uma 
série de lixas abrasivas de carbeto de silício nas granulações 320, 400, 600 e 1200 (Norton SA, São 
Paulo, SP, Brasil) sobre refrigeração na politriz (APL4; Arotec, Cotia, SP, Brasil), a fim de obter superfície 
plana e polida. 

 
4. Preparo das amostras para o ensaio de RUµC 
A superfície das cerâmicas foram jateadas com partículas de óxido de alumínio 50µm em 

temperatura ambiente, seguido por imersão em água deionizada em ultrassom (MaxiClean 750) por 5 
minutos e secos com jatos de ar por 30 segundos. O adesivo Universal (Single Bond Universal, 3M Espe) 
foi aplicado sobre a superfície da cerâmica por 20 segundos, seguida da aplicação de ar comprimido por 
5 segundos. Moldes retangulares de elastômero contendo 4 orifícios cilíndricos foram colocados sobre 
a superfície cerâmica, delimitando a área de cimentação e estes preenchidos com cimento resinoso 
(Rely X Ultimate, 3M ESPE, St Paul, MN, USA - cor A2) e uma tira de poliéster e uma placa de vidro 
foram colocadas sobre o molde preenchido. Uma carga axial de 250 gramas foi aplicada por 2 minutos 
para padronizar os cilindros de cimento resinoso. Posteriormente, a carga e a placa de vidro foram 
removidas e o cimento resinoso foi fotoativado através da cerâmica por 20 segundos usando o aparelho 
LED (Bluephase G2, Ivoclar, Schaan, Liechtenstein). O molde de elastômero foi removido com lâmina 
de bisturi para expor o cilindro de cimento resinoso e armazenado por 24 horas a 37oC.  

O teste RUµC foi realizado em máquina de ensaio universal Instron (model 4411; Instron, Canton, 
MA, USA). Um fio de aço inoxidável (0,2 mm de diâmetro) foi adaptado ao redor da metade da 
circunferência do cilindro e mantido sobre a interface restauração de cimento-cerâmica. Uma força de 
tração ao cisalhamento foi aplicada à velocidade de 1,0mm / minuto até ocorrer à fratura.  
 

5. Análise Estatística 
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software de análise de dados (SigmaPlot 

12.0, Systat Software). A normalidade e variância dos dados da irradiância, microdureza e RUµC foram 
verificados por meio dos testes de Shapiro-wilk e Levene. Em seguida, foram analisados por Análise de 
Variância dois fatores (tipo e espessura da cerâmica), seguida pelo teste Tukey’s post hoc para 
comparações múltiplas (α = 0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

1. Medição de atenuação da luz 

Os valores médios de irradiância transmitida são apresentados na Figura 1. Influências significativas 
do tipo de zircônia (p<0,0001) e espessura (p<0,0001) foram detectadas. A associação entre estes 
fatores não mostra valores significativos (p=0,107).  
 
 
Figura 1 – Gráfico da irradiância de luz sobre a zircônia, com variação do tipo de zircônia e espessura. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 
 

 

 

 

                                    Zirconia x Espessura

0,500 0,750 1,000

Irr
ad

iâ
nc

ia

0

200

400

600

800

1000

1200

MO
MT

 
 
 

2. Avaliação da Dureza Knoop e RUµC 
Os valores médios de dureza Knoop estão resumidos na Tabela 1. A espessura da cerâmica 

apresentou influência sobre a dureza do material (p= 0,002). O tipo de zircônia (p= 0,640) e a associação 
entre os dois fatores não apresentaram diferenças significativas (p= 0,457).  

A espessura da cerâmica (p= 0,293), o tipo de zircônia (p= 0,266) e a associação entre os dois fatores 
não apresentaram diferenças significativas (p= 0,916).  

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão dos valores de dureza Knoop e RUµC (Mpa) 

 Dureza Knoop RUµC 

Espessura MO  MT MO  MT 

0,5 
 

38,65 ± 4,62a 41,43 ± 4,45 a 15,23 ± 6,94a 13,62 ± 3,87a 

0,75 33,56 ± 5,90 a 30,55 ± 7,60 a 15,90 ± 3,10a 13,55 ± 4,71a 

1,0 28,08 ± 13,99 b 31.55 ± 12,22 b 17,69 ± 6,86a 16,91 ± 6,32a 

 

CONCLUSÕES: 
(1) As diferentes espessuras e tipo de zircônia tiveram efeito significativo na irradiância. 
(2) O aumento da espessura da cerâmica de zircônia reduziu significativamente a dureza Knoop do cimento 
resinoso. 
(3) As diferentes espessuras e tipo de zircônia não apresentaram influência sobre a resistência de união ao 
microcisalhamento ao cimento resinoso. 
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