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RESUMO 
 

Objetivos: A presente tese inclui três estudos laboratoriais, tendo por 

objetivo a caraterização de sistemas comerciais de zircónia e estudar o efeito 

da translucidez da zircónia na capacidade de fotopolimerização e adesão de 

um cimento de resina.  

Métodos: Foram avaliados três sistemas de zircónia (Lava Frame, Ice 

Zirkon Translucent e Prettau Zirkon) e três pigmentações (sem pigmentação, 

A1 e A4), mantendo-se as condições experimentais nos três estudos 

laboratoriais. No primeiro estudo a microestrutura e a composição química 

foram determinadas por SEM-EDS utilizando-se o método de intercepção 

linear para determinar o tamanho médio do grão. Foi medida a intensidade de 

luz transmitida pelos espécimes em estudo usando um radiómetro e a 

Transmitância de cada grupo foi obtida com recurso a espectrofotometria. No 

segundo estudo foi avaliado o grau de conversão dum cimento de resina 

fotopolimerizado através das espécimes de cerâmica em estudo mediante a 

determinação da microdureza. Adicionalmente foram testados cinco tempos de 

exposição à radiação luminosa (10, 20, 30, 40 e 50 segundos). No terceiro 

estudo foi determinada a resistência adesiva a tensões de corte e determinado 

o tipo de falha na interface adesiva. 

Resultados: O primeiro estudo revelou que a microestrutura das 

zircónias é diferente nos três sistemas estudados e é influenciada pelas 

pigmentações testadas. Apesar de não serem encontradas diferenças na 

composição química, as variáveis em estudo mostraram ter influência no 

tamanho médio do grão. Neste estudo verificou-se ainda que o tipo de zircónia 

(p<0,001) e a sua pigmentação (p<0,001) influenciaram significativamente a 
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Transmitância de luz. O sistema Prettau Zirkon obteve a maior Transmitância 

em todas as pigmentações testadas. Os grupos pigmentados têm menor 

Transmitância que os correspondentes não pigmentados sendo a menor 

Transmitância encontrada para a pigmentação A4. 

No segundo estudo verificou-se que o tempo de exposição (p<0,001), o 

tipo de zircónia (p<0,001) e a pigmentação (p<0,001) da mesma têm influência 

nos valores de microdureza do cimento. O aumento do tempo de exposição 

conduziu a um aumento da microdureza. Um tempo de exposição igual a 50 

segundos permitiu obter a maior microdureza, contudo não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os 30, 40 e 50 segundos. Entre 

as diferentes zircónias, a Ice Zirkon Translucent permitiu obter os valores mais 

elevados de microdureza. A não pigmentação das zircónias diminui a 

microdureza. Os resultados obtidos com as três pigmentações foram 

diferentes, sendo a maior microdureza obtida com a pigmentação A4.  

No terceiro estudo não se verificou uma influência estatisticamente 

significativa do tipo de zircónia (p=0,124) e da pigmentação (p=0,065) sobre a 

resistência adesiva e o tipo de falha. No entanto, foi observada uma interação 

estatisticamente significativa entre as duas variáveis (p=0,043). Para a 

cerâmica Lava Frame, a pigmentação A1 obteve uma menor resistência 

adesiva relativamente aos espécimes não pigmentados. 

Conclusão: Apesar dos sistemas de zircónia utilizados e da 

pigmentação terem influenciado a microestrutura, o tamanho médio do grão, a 

Transmitância e a capacidade de fotopolimerização do cimento, os valores de 

adesão obtidos entre o cimento de resina e a superfície da zircónia não foram 

influenciados por esses fatores. 
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ABSTRACT 
 

Purpose: This thesis includes three laboratory studies aimed at the 

characterization of commercial systems zirconia and analysing the effect of 

zirconia translucency in both the photopolimerization and adhesion of resin 

cement.  

Methods: Three zirconia systems (Lava Frame, Ice Zirkon Translucent 

and Prettau Zirkon) and three pigmentations (non-pigmented, A1 and A4) were 

assessed, with the same experimental conditions  in  the three laboratory 

studies. In the first study the microstructure and chemical composition were 

determined by SEM-EDS using the linear intercept method to determine the 

grain size number. The intensity of light transmitted by specimen was measured 

using a radiometer and the Transmittance of each group was obtained using 

spectrophotometry. In the second study was evaluated the degree of 

conversion of a photopolymerized resin cement through the ceramic specimens 

by determining the microhardness. Additionally, five light exposure times were 

tested (10, 20, 30, 40 and 50 seconds). In the third study was determined the 

shear bond strength and the failure mode on the adhesive interface. 

Results: The first study showed that the microstructure was different in 

the three zirconia systems evaluated and is influencied by the pigmentation. 

Although no differences were found in the chemical composition, the variables 

under study did influence the grain size number. This study also revealed that 

light Transmittance was significantly influenced by both zirconia type (p<0.001) 

and their pigmentation (p<0.001). Prettau Zirkon obtained the highest 

Transmittance in all tested pigmentations. Pigmented groups had lower 
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Transmittance than the matching non-pigmented, with the lowest being found 

in A4 pigmented groups. 

The second study acknowledged that exposure time (p<0.001), zirconia 

type (p<0.001), and their pigmentation (p<0.001), significantly influenced 

cement microhardness values. Increased exposure time increased 

microhardness. The highest microhardness was obtained from 50 seconds 

exposure time, however we not found statistically significant differences 

between the 30, 40 and 50 seconds of exposure time. Among the different 

zirconia, Ice Zirkon Translucent scored the highest microhardness. No 

pigmentation lowers the microhardness. Between the pigmentations the A4 had 

the higher results.  

The third study showed no statistically difference between zirconia type 

(p=0.124) and pigmentation (p=0.065) on adhesive resistance and failure 

mode. However, a statistically significant interaction was identified between the 

two variables (p=0.043). As regards Lava Frame A1 pigmentation scored a 

lower adhesive resistance, compared to non-pigmented.  

Conclusions: Although zirconia systems and pigmentation have 

influenced the microstructure, the grain size number, the transmittance and the 

fotopolymerization ability of cement, adhesion values obtained between the 

resin cement and the surface of zirconia were unaffected by these factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas a preocupação com a estética passou a ocupar 

um lugar de grande destaque na sociedade. A necessidade de possuir um 

sorriso harmonioso é um requisito à integração social e até à ascensão 

profissional. O interesse pelas restaurações cerâmicas tem por isso 

aumentado, quer pelo médico dentista quer pelo paciente, na expectativa de 

uma reabilitação com uma aparência mais natural. Até algum tempo atrás, as 

coroas metalocerâmicas, utilizadas desde 1960, constituíam uma das 

principais opções para a reabilitação fixa de dentes, tanto anteriores como 

posteriores (Shillingburg 1997). Embora tenham comprovada durabilidade, 

nem sempre estão associadas a uma boa estética, pois a estrutura metálica é 

muitas vezes visível a nível da margem gengival e são inerentemente opacas 

(Blatz 2002). Entretanto, a evolução das cerâmicas tornou possível a 

construção de restaurações totalmente em cerâmica, sendo possível optar 

entre vários sistemas (Romão Jr. e Oliveira 2007). 

 

As cerâmicas são atualmente uma excelente alternativa de tratamento 

restaurador devido à sua biocompatibilidade, resistência à compressão, 

condutibilidade térmica semelhante ao dente, radiopacidade, integridade 

marginal, estabilidade de cor e, principalmente, uma aparência natural estável 

ao longo do tempo (Kelly 2004; Denry e Kelly 2008). Além disso, as cerâmicas 

retêm menos placa bacteriana e apresentam boa resistência à abrasão (Blatz 

2002; Kelly 2004; Conrad, Seong e Pesun 2007).  
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1.1 Tipos de cerâmicas 

 

Os primeiros registos da utilização de cerâmicas em Medicina Dentária 

são do século XVIII (Bohjalian e col. 2006). As cerâmicas evoluíram a partir de 

um material comum, o barro, que após submetido ao fogo torna-se duro e 

resistente. As primeiras cerâmicas usadas eram uma mistura de argila, sílica 

e feldspato e até 1717 os chineses tinham o domínio exclusivo da técnica 

(Bottino e col. 2001). A evolução das cerâmicas ocorre associada a uma 

evolução no domínio do desempenho dos fornos.  

As cerâmicas feldspáticas foram durante muitos anos a única cerâmica 

disponível. Caraterizam-se por ter uma fase vítrea e uma fase cristalina, que 

tem como principais constituintes a sílica e feldspato. São as cerâmicas que 

melhor mimetizam as propriedades óticas do esmalte e da dentina (Spear e 

Holloway 2008). As indicações das cerâmicas feldspáticas vão desde o 

revestimento de infraestruturas metálicas ou cerâmicas de elevada resistência 

ou, podem em alguns casos ser utilizadas de forma isolada para  realização 

de restaurações sujeitas a reduzida tensão mastigatória (Conrad, Seong e 

Pesun 2007). Com o objetivo de colmatar a sua baixa resistência à flexão, em 

média cerca de 90 MPa, a sua composição base tem sido alterada e outros 

sistemas cerâmicos têm sido desenvolvidos (Kelly 2004). 

A adição de outros componentes à cerâmica feldspática tradicional 

permitiu melhorar as suas propriedades mecânicas tornando possível a 

realização de restaurações em cerâmica pura. Atualmente as cerâmicas 

dentárias podem ser divididas em três grupos: predominantemente de vidro 

(cerâmicas feldspáticas), cerâmicas reforçadas (leucite e dissilicato de lítio) e 

cerâmicas policristalinas (alumina e zircónia) (Kelly 2004).  

O sistema IPS Empress da empresa Ivoclar Vivadent foi desenvolvido 

em 1983 como um sistema de cerâmica prensada ou injetada. Este sistema 

utiliza uma cerâmica feldspática reforçada com 30 a 40% de cristais de leucita. 

O sistema está disponível em pastilhas que são fundidas, sendo obtida a 

restauração final através da injeção pela técnica de cera perdida. A leucite 

reforça a matriz vítrea obtendo-se uma resistência à flexão que varia entre 110 

e 130 MPa (Kelly 2004).  
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 O sistema IPS Empress 2 utiliza uma cerâmica vítrea de dissilicato de 

lítio. Também está disponível em pastilhas utilizadas na técnica de injeção para 

obtenção da infraestrutura sobre a qual é aplicada uma cerâmica feldspática 

de recobrimento. A espessura mínima recomendada para a construção de 

infraestruturas é de 0,8 mm (Conrad, Seong e Pesun 2007). A resistência à 

flexão deste sistema é de 400 MPa, o dobro do sistema IPS Empress (Holland 

e col. 2000).  

Recentemente, o sistema IPS Empress também se tornou disponível na 

tecnologia CAD/CAM (Desenho Assistido por Computador/Produção Assistida 

por Computador) através do sistema CEREC em clínica ou pelo sistema inLab 

no laboratório (Zarone, Russo e Sorrentino 2011). Pela razão de não ser um 

sistema apenas disponível pela técnica de injeção, a Ivoclar Vivadent substituiu 

a denominação de Empress para e.max. O IPS e.max, também ele uma 

cerâmica de dissilicato de lítio, evolui a partir do anterior e carateriza-se por ter 

maior resistência à flexão e maior módulo de elasticidade (Zarone, Russo e 

Sorrentino 2011).  

As cerâmicas de vidro reforçadas por leucite e dissilicato de lítio têm 

maior resistência mecânica que as cerâmicas de feldspato tradicionais e 

podem por isso ser utilizadas na realização de coroas unitárias. No caso do 

dissilicato de lítio permitem confecionar pontes fixas de três elementos até a 

região do segundo pré-molar (Kelly 2004).  

A substituição da fase cristalina por óxidos metálicos, por exemplo o 

óxido de alumínio (alumina) e óxido de zircónio (zircónia), dá origem às 

cerâmicas policristalidas caraterizadas pela elevada resistência mecânica 

(Conrad, Seong e Pesun 2007).  

Dentro do capítulo das cerâmicas policristalinas, o sistema Procera 

AllCeram (Nobel Biocare) foi dos sistemas mais inovadores. Foi introduzido por 

Anderson e Odén em 1993 e consiste na obtenção de uma infraestrutura com 

99,5% de alumina. Utiliza a tecnologia CAD/CAM para a confeção das 

infraestruturas de óxido de alumínio e, mais recentemente, de zircónia. A 

espessura padrão das infraestruturas do sistema Procera foi inicialmente 

estabelecida em 0,6 mm e mais tarde reduzida para 0,4 mm (Francischone e 

Vasconcelos 2002). Como vantagem temos um menor desgaste da estrutura 
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dentária e uma melhor estética por haver mais espaço disponível para a 

aplicação da cerâmica de revestimento. Esta redução de espessura diminui 

em 30% a resistência à flexão, o que limita a sua utilização a dentes anteriores 

até ao segundo pré-molar. As infraestruturas do sistema Procera podem ser 

translúcidas ou branco opaco, estas últimas indicadas quando se pretende 

mascarar a estrutura dentária subjacente (Francischone e Vasconcelos 2002). 

A infraestrutura é coberta por cerâmica feldspática e tem indicação para a 

confeção de coroas totais anteriores e posteriores, próteses fixas de três 

elementos para a região anterior e posterior e facetas. 

O sistema Procera apresenta um grande potencial em virtude da sua 

excelente estética, estabilidade de cor, excelente adaptação dente-preparo e 

maior resistência à flexão quando comparada a outros sistemas. Segundo 

alguns autores, a maior desvantagem do sistema Procera é o custo do seu 

equipamento (Francischone e Vasconcelos 2002). 

 O sistema In-Ceram foi desenvolvido em 1989 e permite a confeção de 

infraestruturas que podem ser de óxido de alumínio, óxido de alumínio e 

magnésio (Spinell) ou óxido de zircónio. Tal como no sistema Procera, sobre 

a infraestrutura é aplicada uma cerâmica de revestimento. O sistema In-Ceram 

Spinell é mais translúcido que o sistema In-Ceram Alumina, contudo 30% 

menos resistente (Kelly 2004). O sistema In-Ceram Zircónia é descrito com 

maior resistência comparativamente à alumina mas com menor translucidez 

(Heffernan e col. 2002 A; Romão Jr. e Oliveira 2007). Wagner e Chu (1996) 

encontraram valores de resistência à flexão para estruturas Procera de 687 

MPa, In-Ceram de 352 MPa e IPS Empress de 134 MPa. 

Existem atualmente diversos sistemas de zircónia disponíveis que 

podem ser usadas como infraestruturas para coroas ou pontes, sendo as 

infraestruturas revestidas por cerâmicas feldspáticas para se atingir um 

resultado mais estético (Blatz 2002; Miyazaki e col. 2013). Alguns dos sistemas 

já não são tão opacos como inicialmente descritos e podem por isso ser usados 

sem cerâmica de revestimento, designadas restaurações monolíticas (Inokoshi 

e col. 2014 A; Sulaiman e col. 2015). Estas são caraterizadas através da 

aplicação de pigmentos superficiais permitindo um satisfatório resultado 

estético. A grande vantagem das restaurações monolíticas é a ausência de 

chipping (fratura da cerâmica de revestimento) (Ilie e Stawarczyk 2015).  



Introdução 

 
5 

1.2 Zircónia  

 

O nome zircónio deriva da palavra árabe “Zargon” que significa dourado 

e foi descoberto em 1789 pelo químico alemão Martin Klaproth.  

O zircónio não é encontrado na natureza como metal livre, mas sim 

formando numerosos minerais. A principal fonte é proveniente do zircão 

(silicato de zircónio, ZrSiO4), que se encontra na Austrália, Índia, Rússia e 

Estados Unidos e da badeleíta (80% ZrO2 + 20% de TiO2, HfO2, SiO2 eFeO3) 

descoberta no Brasil. O zircão é mais abundante mas menos puro que a 

badeleíta, requerendo por isso um processo de purificação mais moroso 

(Piconi e Maccauro 1999). O processo de purificação permite a obtenção um 

material que se integra no grupo das biocerâmicas (Denry e Kelly 2008).   

  As aplicações médicas desta cerâmica surgiram por volta de 1980, com 

uso em Ortopedia no fabrico de próteses de substituição do colo do fémur 

(Christel e col. 1988). Estima-se que mais de 600000 implantes do colo do 

fémur estejam colocados em todo o mundo (Chevalier e Gremillard 2008), 

contudo, o uso deste material diminuiu em 2001, consequência de uma 

elevada taxa de insucessos (Chevalier 2006; Chevalier, Gremillard e Deville 

2007).  

 O uso da zircónia em Medicina Dentária iniciou-se mais recentemente, 

sendo encarado por muitos clínicos e técnicos como um material muito 

promissor. As suas propriedades mecânicas são superiores a todas as 

cerâmicas existentes até à data. A resistência à flexão da zircónia situa-se 

entre os 900 e os 1200 MPa e tem uma resistência à compressão de 2000 

MPa (Piconi e Maccauro 1999). Devido às excelentes propriedades mecânicas 

da zircónia, rapidamente ganhou popularidade entre as cerâmicas 

policristalinas (Denry e Kelly 2008), sendo também uma alternativa às 

restaurações metalocerâmicas (Zarone, Russo e Sorrentino 2011). O 

desempenho deste material deve-se em parte ao seu fenómeno de 

transformação, o qual será explicado mais à frente. 
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1.3 Aplicações da zircónia em Medicina Dentária  

 

 O óxido de zircónio, também conhecido como zircónia, é utilizado em 

espigões intrarradiculares, brackets e implantes dentários, pilares e 

infraestruturas de Prótese Fixa.  

Os espigões de zircónia, introduzidos em 1990, resultaram numa 

elevada taxa de insucesso clínico por fratura catastrófica da raiz (Spazzin e 

col. 2009). Devido ao seu elevado módulo de elasticidade, provocava uma 

elevada concentração de tensões no tecido dentário correspondente à região 

apical do espigão. 

Na ortodontia, o uso da zircónia em brackets quando comparado aos 

brackets de alumina não demonstrou vantagens no que respeita ao desgaste 

(Keith, Kusy e Whitley 1994), além de que são mais opacos e logo mais 

visíveis.  

Como implantes dentários, a zircónia mostrou ter a seu favor a estética 

e a biocompatibilidade, com uma boa adesão de fibroblastos (Mustafa e col. 

2008) e baixa adesão de streptococci em estudos in vitro (Hahnel e col. 2009). 

A adesão de cândida albicans é semelhante entre a zircónia e a superfície de 

titânio maquinada (Burgers e col. 2010). Estudos experimentais em modelo 

animal concluíram que a zircónia tem uma boa osteointegração (Vasconcelos 

Tavares 1988; Andreiotelli, Wenz e Kohal 2009). Na reabilitação sobre 

implantes, os pilares de zircónia têm a grande vantagem de não escurecem os 

tecidos gengivais (Yildirim e col. 2000) e induzirem menor adesão de placa 

bacteriana quando comparados com o titânio (Scarano e col. 2004).  

O uso da zircónia na área de reabilitação permite a confeção de 

infraestruturas fabricadas com uma máquina de corte manual ou através do 

sistema CAD/CAM (Ebert e col. 2009). As infraestruturas podem ser obtidas a 

partir de zircónia parcialmente sinterizada ou totalmente sinterizada. Existem 

vários sistemas de zircónia disponíveis no mercado com diferenças na 

composição e na sinterização, resultando em alterações significativas nas 

propriedades físicas e óticas (Denry e Kelly 2008). Alguns sistemas 
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apresentam uma resistência à flexão de 900 MPa (Sistema Procera AllZirconia, 

Nobel Biocare), enquanto outros exibem valores de resistência de 1100 MPa 

(sistema Lava, 3M Espe) (Suttor e col. 2004). 

 

1.4 Caraterísticas da zircónia 

 

 A organização espacial dos átomos na cerâmica zircónia é caraterizada 

por distintas estruturas cristalográficas, uma propriedade designada por 

polimorfismo. As três fases, ou estruturas cristalinas, conhecidas são a 

monoclínica, a tetragonal e a cúbica e são caraterizadas por uma geometria 

específica. O tipo de estrutura cristalina é dependente da temperatura. A 

zircónia pura à temperatura ambiente e até atingir a temperatura de 1170 ºC 

apresenta uma estrutura monoclínica. Entre os 1170 ºC e os 2370 ºC a sua 

estrutura é tetragonal e acima dos 2370 ºC passa a cúbica (Denry e Kelly 

2008).  

A temperatura a que é feita a sinterização leva à transformação de fase 

monoclínica para tetragonal. Após a sinterização e durante o arrefecimento 

ocorre a transformação inversa, à temperatura de aproximadamente 970 ºC. 

Esta transformação está associada a uma expansão volumétrica de 3 a 5% 

(Denry e Kelly 2008), suficiente para exceder a resistência mecânica do 

material e resultar na fratura do mesmo. Em consequência disto, a obtenção 

de componentes de zircónia pura não é possível pela falha espontânea após 

o arrefecimento. A adição de óxidos estabilizadores permite manter a estrutura 

tetragonal à temperatura ambiente (Denry e Kelly 2008). 

Os óxidos estabilizadores mais comuns são o Óxido de Cálcio (CaO), 

Óxido de Magnésio (MgO), Óxido de Ítrio (Y2O3) ou o Óxido de Cério (CeO2) 

(Picone e Maccauro 1999). A adição de uma quantidade variável de óxido leva 

à formação de uma zircónia parcialmente ou totalmente estabilizada. Uma 

zircónia totalmente estabilizada é obtida pela adição de 16 mol% MgO, 16 

mol%  CaO ou 8 mol%  Y2O3. Uma zircónia parcialmente estabilizada é obtida 

pela adição dos mesmos óxidos mas numa quantidade menor. Embora 
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existam muitos tipos de óxidos que podem ser usados para estabilizar a 

zircónia o óxido de ítrio (Ítria) é o mais frequentemente utilizado, usualmente 

numa quantidade controlada de 3 mol% que resulta numa estrutura multifásica, 

tetragonal e cúbica maioritariamente, e monoclínica em pequena quantidade 

(Piconi e Maccauro 1999).  

A microestrutura da zircónia parcialmente estabilizada por ítria 

apresenta uma resistência à flexão entre 800 e os 1000 MPa (Zarone, Russo 

e Sorrentino 2011). Esta elevada resistência é baseada no fenómeno de 

transformação de fase (transformation toughening) descrita por Garvie, 

Hannink e Pascoe em 1975 (Piconi e Maccauro 1999; Denry e Kelly 2008). 

Quando tem inicio uma fratura a tensão local leva à transformação da fase 

tetragonal para a fase monoclínica no início da linha de fratura e o aumento de 

volume associado a esta transformação causa uma compressão local, que 

previne a propagação da fratura (Heuer 1987). No entanto, se a quantidade de 

tensões na fratura não for compensada por este fenómeno a fratura ocorre.  

Um outro fenómeno bem descrito na zircónia é a degradação em baixa 

temperatura (low temperature degradation - LTD), também designado por 

envelhecimento. É um fenómeno progressivo e espontâneo que é exacerbado 

pela presença de água. As consequências deste processo incluem a 

degradação da superfície com perda de grãos, surgimento de microfissuras e 

diminuição da resistência mecânica (Chevalier 2006). Este fenómeno foi 

apontando como a causa do insucesso da utilização da zircónia como material 

de fabrico de próteses da anca (Denry e Kelly 2008). 

A degradação em baixa temperatura está relacionado com a 

transformação da fase tetragonal em monoclínica. Foi demonstrado que as 

moléculas de água conseguem penetrar na zircónia levando à transformação 

da fase tetragonal em fase monoclínica. Como resultado ocorre um aumento 

de volume e consequente perda de grãos à superfície. Por seu lado a perda 

de grãos induz tensões na estrutura o que desencadeia a transformação de 

mais fase tetragonal em fase monoclínica que, por seu lado, leva a uma 

expansão. Esta facilita a entrada de mais água nas zonas mais profundas da 

zircónia, perdurando este ciclo (Chevalier e col. 2004). 
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 Foi demonstrado que a temperatura de sinterização desencadeia um 

papel importante neste processo. Períodos de sinterização mais longos (5 

horas) e a temperaturas que alcançam os 1500 ºC levam a um aumento da 

fase cúbica (Chevalier e col. 2004; Inokoshi e col. 2014 B). A presença de fase 

cúbica na zircónia parece diminuir a resistência à degradação a baixa 

temperatura. A densidade da zircónia é outra caraterística que afeta este 

processo de degradação. Quanto maior a densidade menor é este processo. 

Uma baixa densidade permite a fácil entrada de moléculas de água (Chevalier 

e Gremillard 2008). O tamanho dos grãos também afeta este fenómeno. Grãos 

de tamanho superior a 1 µm estão associados a maior transformação da fase 

tetragonal em monoclínica e menor resistência à degradação (Tsukuma, 

Kubota e Tsukidate 1984; Munoz-Saldana e col. 2003).  

Apesar de tudo, os estudos têm demostrado que este processo não 

parece afetar as propriedades mecânicas da zircónia utilizada em Medicina 

Dentária (Zarone, Russo e Sorrentino 2011). No meio oral, a zircónia não se 

encontra exposta diretamente à humidade, uma vez que se encontra protegida 

pela aplicação da cerâmica de revestimento e, na margem, pelo cimento. Mais 

recentemente a utilização da zircónia sem cerâmica de revestimento e exposta 

à humidade, a zircónia monolítica, tem levantado de novo esta questão. Por 

forma a evitar este processo, alguns autores recomendam uma temperatura 

máxima de sinterização de 1450 ºC com uma permanência de 1 hora, para 

aumentar a resistência à LTD (Inokoshi e col. 2014 B). 

 

1.5 Formas de fabrico  

 

As infraestruturas de zircónia podem ser obtidas a partir de zircónia 

totalmente sinterizada/HIP (hot isostatic pressing) ou de parcialmente 

sinterizada (zircónia verde). O primeiro processo é mais moroso no corte, com 

maior desgaste das peças de corte, produção de mais calor e maior propensão 

para a ocorrência de defeitos estruturais. Por ser realizado a partir de um bloco 

totalmente sinterizado, a resistência mecânica do material pode ser 

comprometida por introduzir microfissuras durante o corte (Luthardt e col. 
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2004). A vantagem deste sistema é ter uma sinterização industrial numa 

elevada temperatura e pressão, aumentando a sua densidade e por outro lado 

permitindo uma maior precisão, uma vez que não há lugar a qualquer 

contração do material. São exemplos deste sistema a cerâmica DC-Zirkon 

(DCS Dental AG) e a Everest-ZH (KaVo) (Denry e Kelly 2008). 

Por outro lado, a zircónia parcialmente sinterizada é a mais utilizada 

pela grande maioria dos fabricantes. O corte é mais fácil, havendo lugar a uma 

sinterização final após o corte para adquirir a resistência mecânica e o formato 

final. Esta sinterização está associada a uma contração de cerca de 25%, 

sendo por isso a fresagem feita sempre de modo a obter peças 

sobredimensionadas no mesmo valor (Zarone, Russo e Sorrentino 2011). A 

temperatura final da sinterização varia entre os 1400 ºC e os 1600 ºC, em 

função do fabricante, com uma permanência nessa temperatura entre as 2 e 

as 5 horas. A temperatura e o tempo de sinterização afetam o tamanho final 

do grão. Altas temperaturas e tempos de sinterização mais longos resultam em 

maior tamanho final do grão (Kim e col. 2013 B; Stawarczyk e col. 2014). A 

sinterização é um processo que deverá ser por isso cuidadosamente 

controlado. A adição de alumina atua como um redutor, quer da temperatura, 

quer do tempo de sinterização da zircónia (Denry e Kelly 2008). Para garantir 

que as infraestruturas não se deformem durante a sinterização, a espessura 

mínima recomendada para estas é de 0,5 mm. De forma a minimizar as 

tensões residuais, as restaurações normalmente arrefecem dentro do forno até 

aos 200 ºC (Denry e Kelly 2008). 

 As propriedades mecânicas da zircónia dependem do tamanho do grão. 

Quando o grão é maior que 1 µm, o material torna-se menos estável e mais 

propício a uma transformação espontânea da fase tetragonal para a fase 

monoclínica (Tsukuma, Kubota e Tsukidate 1984). Abaixo do tamanho de 0,2 

µm essa alteração de fase não é possível, o que resulta numa maior propensão 

para a ocorrência de fraturas (Cottom e Mayo 1996). 

Chevalier e colaboradores (2004) demonstraram que a fase cúbica na 

cerâmica de zircónia estabilizada por ítria aumenta quando se atingem 

temperaturas de sinterização de 1500 ºC com um tempo de sinterização de 5 
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horas. Contudo, a presença de grãos cúbicos e largos é negativa para a 

resistência da cerâmica ao fenómeno de degradação a baixa temperatura.  

 

1.6 Pigmentação da zircónia 

 

A zircónia tem a cor branca e é mais opaca que as outras cerâmicas 

dentárias (Heffernan e col. 2002 A e B). Nas restaurações de prótese fixa, a 

cor da infraestrutura afeta a cor final obtida, especialmente em casos de 

limitado espaço para a cerâmica de revestimento (Crispin, Okamoto e Globe 

1991). De forma a contornar este problema, foi criada a possibilidade de fazer 

a coloração da infraestrutura em zircónia através de duas técnicas. Uma das 

técnicas requer a mistura de óxidos metálicos com o pó de óxido de zircónio 

antes de este ser pré-sinterizado. A outra técnica envolve a infiltração das 

infraestruturas antes da sinterização final, mediante a imersão em soluções, 

de forma a produzir uma das variadas cores possíveis (Denry e Kelly 2008). 

Alguns óxidos como ferro, cobre, cobalto, magnésio e alguns opacificantes 

como os óxidos de estanho, zinco, alumínio, titânio, podem ser adicionados à 

cerâmica. O óxido de ferro, o óxido bismuto e o óxido de cério podem ser 

adicionados em diferente proporções dando uma coloração entre o castanho 

e o amarelo, que reproduz a maioria das cores da escala Vita (Vita Zahnfabrik, 

Säckingen, Germany). A concentração da solução pigmentante influencia a cor 

final, sendo a concentração de 0,01% a necessária para produzir uma 

coloração final satisfatória. O tempo de imersão na solução não tem efeito na 

cor alcançada (Suttor e col. 2004). 

A pigmentação resultante da adição destes óxidos parece afetar as 

propriedades físicas destas cerâmicas, embora existam estudos com 

resultados contraditórios (Shah, Holloway e Denry 2008; Hjerppe e col. 2008; 

Pittayachawan e col. 2007). Comparativamente com a zircónia de cor branca, 

a de cor amarela apresenta valores de resistência à flexão superiores, o que 

pode estar relacionado com a adição do óxido bismuto, ferro e cério (Ardlin 

2002).  
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A pigmentação da infraestrutura de zircónia parece afetar ainda a 

adesão à cerâmica de revestimento, sendo os valores de adesão 

significativamente menores na zircónia pigmentada quando comparada com a 

não pigmentada (Aboushelib, Kleverlaan e Feilzer 2008). 

A pigmentação da infraestrutura tem influência no tamanho do grão e 

na formação de poros na cerâmica. Com a pigmentação há um aumento do 

tamanho do grão e um aumento da quantidade de poros (Shah, Holloway e 

Denry 2008). Outros investigadores (Suttor e col. 2004) avaliaram também o 

efeito da pigmentação no tamanho dos grãos e chegaram aos mesmos 

resultados. Segundo estes investigadores o aumento do tamanho do grão 

diminui ainda a estabilidade com uma maior capacidade de transformação da 

fase tetragonal em fase monoclínica.  

 

1.7 Cimentação da zircónia 

 

Devido à elevada resistência intrínseca das infraestruturas de zircónia, 

a cimentação adesiva não contribui decisivamente para o aumento das 

propriedades mecânicas das restaurações, deixando por isso margem para 

que o clinico decida o material de cimentação a usar. Contudo, determinados 

materiais de cimentação apresentam propriedades óticas e físicas que podem 

favorecer a longevidade destas restaurações, nomeadamente os cimentos de 

resina (Blatz e col. 2008). 

Os primeiros cimentos de resina foram desenvolvidos em 1950. A sua 

composição é semelhante às resinas para restauração, isto é, têm uma matriz 

de resina com os monómeros bisfenol-A-glicidilodimetacrilato (bis-GMA) ou 

uretanodimetacrilato (UDMA) de elevado peso molecular. Adicionalmente, são 

associados monómeros de baixo peso molecular como o 

trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA) que diminuem a viscosidade, facilitando 

a sua manipulação (El-Mowafy, Rubo e El-Badrawy 1999). Os cimentos 

denominados MDP-modificados possuem em sua composição monómeros 

ácidos fosfatados do tipo metacriloiloxidecil dihidrogénio fosfato (MDP) ou 
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META. A maioria dos cimentos de resina apresentam entre 36 a 77% de 

partículas de sílica ou vidro, com 10 a 15 μm de diâmetro e tratadas com silano 

(Inokoshi e col. 1993). Graças à carga, estes cimentos têm grande resistência 

mecânica e são virtualmente insolúveis na cavidade oral (Aquilino, Diaz-Arnold 

e Piotrowski 1991). A carga também contribui para a elevada resistência ao 

desgaste marginal (Shinkai e col. 1995). Contudo, a elevada percentagem de 

carga aumenta a espessura do filme de cimento e causa dificuldades na 

colocação da restauração. Deve, por isso, haver um equilíbrio entre as 

propriedades físicas e as caraterísticas de manipulação do cimento. Outros 

constituintes são os sistemas de polimerização, inibidores de polimerização, 

modificadores óticos e as substâncias radiopacas. 

 

1.7.1 Mecanismos de polimerização dos cimentos de resina 

 

A reação de polimerização pode ser induzida por um composto químico, 

pela radiação luminosa ou pela combinação de ambos. 

Nos cimentos de resina autopolimerizáveis, a ativação da reação de 

polimerização ocorre quando se mistura a pasta base (que contém a amina 

terciária, o ativador), com a pasta catalisadora (que contem o peróxido de 

benzoílo, o iniciador). A interação destes compostos leva à formação de 

radicais livres que iniciam o processo de polimerização (Rawls 2003). A 

vantagem deste sistema de polimerização consiste em permitir uma 

polimerização uniforme, sem que a espessura do cimento influencie a 

capacidade de polimerização. No entanto, a velocidade da reação de 

polimerização não pode ser controlada, nem pode ser evitada a incorporação 

de bolhas de ar durante a mistura das duas pastas. Este é o sistema de escolha 

para a cimentação de restaurações metálicas e espigões intra-radiculares 

(Diaz-Arnold, Vargas e Haselton 1999). 

Os cimentos fotopolimerizáveis têm apenas uma pasta que contém o 

fotoiniciador. Atualmente, a canforoquinona é o fotoiniciador mais 

frequentemente usado nos compósitos fotopolimerizáveis. Quando esta 
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molécula absorve a energia de um adequado comprimento de onda de luz, 

cerca de 468 nm (Cook 1982), é excitada para um nível energético superior e 

combina-se normalmente uma amina, formando radicais livres que iniciam o 

processo de polimerização (Rawls 2003). A reação de polimerização continua-

se após a exposição à luz, nos dias seguintes, devido à presença de radicais 

livres (Watts, Amer e Combe 1987). Comparativamente aos cimentos 

autopolimerizáveis, os cimentos fotopolimerizáveis oferecem um maior 

controlo do tempo de trabalho e maior estabilidade da cor, porém podem não 

polimerizar em zonas mais profundas onde a luz não chega (Brauer e col. 

1979; Roberts e col. 2004). Estes cimentos permitem ainda realizar a técnica 

pré-gel para uma mais fácil remoção dos excessos. Este sistema é indicado na 

cimentação de facetas e inlays onde a espessura ou a cor da restauração não 

afeta a capacidade da luz em polimerizar o cimento. 

Os cimentos de resina de polimerização dupla foram desenvolvidos com 

o objetivo de combinar as propriedades mais desejáveis dos materiais de 

polimerização química com os fotopolimerizáveis. Em geral, consistem em 

duas pastas, a pasta base onde encontramos a canforoquinona e a amina 

terciária e a pasta catalisadora com o peróxido de benzoílo. Nos cimentos de 

resina de polimerização dupla os monómeros formam o polímero por ativação 

química e física. A ativação química é alcançada pela reação do peróxido de 

benzoílo com a amina terciária, gerando radicais livres que quebram as 

ligações duplas de carbono dando início ao processo de polimerização. A 

ativação luminosa, é baseada na canforoquinona que quando exposta à luz 

visível, com comprimento de onda entre 400 e os 500 nm, absorve essa 

energia e combina-se com a amina terciária, formando um estado complexo 

excitado que se decompõe em radicais livres. Estes dão início à polimerização. 

Geralmente este sistema tem uma ativação química lenta, desejável para um 

tempo de trabalho mais longo, mas que deverá ser eficaz para garantir uma 

adequada polimerização em zonas não expostas à luz (Peutzfield 1995). A 

fotopolimerização é a responsável pela dureza inicial do cimento, importante 

na estabilização da restauração e nos acabamentos pós cimentação 

(Hasegawa, Boyer e Chan 1991). As principais indicações deste sistema são 

a cimentação de inlays/onlays cerâmicos ou de resina e coroas cerâmicas. 
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Alguns são ainda indicados pelo fabricante para a cimentação de núcleos e 

espigões metálicos. Dado que a fotopolimerização do filme de cimento não é 

garantida, devido à espessura da restauração ou à atenuação da luz pela 

estrutura dentária, a ativação química deve ser eficaz para garantir uma 

adequada polimerização nas zonas não fotopolimerizáveis (Peutzfield 1995). 

Por exemplo, na cimentação de restaurações metálicas, a polimerização de 

cimentos de resina depende exclusivamente da ativação química. Contudo, 

diversos estudos indicam que o mecanismo de polimerização química destes 

cimentos é inadequado (Peutzfield 1995; El-Badrawy e El-Mowafy 1995). 

Alguns investigadores desaconselham mesmo o uso de alguns destes 

cimentos para a cimentação de restaurações metálicas (Krämer, Lohbauer e 

Frankenberger 2000). Segundo Ilie e Stawarczyk (2015) as zircónias podem 

ser cimentadas com este sistema de dupla polimerização. 

A escolha do mecanismo de polimerização é um fator chave no sucesso 

do tratamento. Se um cimento de resina não polimeriza adequadamente, as 

suas propriedades mecânicas, solubilidade, estabilidade dimensional e 

biocompatibilidade são afetadas comprometendo a longevidade da 

restauração (Rosenstiel, Land e Crispin 1998; Fonseca, Santos e Adabo 2005). 

 

Existem vários sistemas de zircónia para Medicina Dentária que, apesar 

de pertencerem maioritariamente ao sistema 3Y-TZP (zircónia policristalina 

tetragonal estabilizada por 3 mol% de ítria), apresentam composição e forma 

de fabrico diferente. Estas diferenças entre sistemas afetam as suas 

propriedades físicas e óticas. 

A estrutura da zircónia 3Y-TZP é policristalina o que resulta na difração 

e reflexão difusa da maioria da luz e, como consequência, num aspeto opaco. 

Alguns estudos igualam a opacidade da zircónia ao metal (Heffernan e col. 

2002 A e B) contudo estudos mais recentes parecem não confirmar tais 

resultados (Baldissara e col. 2010; Kanchanavasita e col. 2014).  

A interação da zircónia com a luz foi inicialmente analisada como uma 

questão de estética final, e mais tarde como um fator importante na escolha do 



Estudo da transmissão de luz através da zircónia, consequências na fotopolimerização e adesão de uma resina. 

 
16 

material de cimentação. A cimentação da zircónia com cimentos de resina 

apresenta vantagem comparativamente a uma cimentação convencional (Blatz 

e col. 2008). Ao se optar por cimentos de resina, a translucidez da 

infraestrutura é decisiva. Uma infraestrutura mais translúcida irá permitir uma 

fotopolimerização mais eficaz do cimento e provavelmente uma maior 

longevidade da restauração.  

Apesar da diversidade de estudos com zircónia, não existem estudos 

que avaliem as consequências da translucidez na fotopolimerização de um 

cimento de resina através da zircónia e consequentemente na adesão. Por 

outro lado, apesar de muito frequentemente realizado, a pigmentação das 

infraestruturas de zircónia afeta as propriedade da mesma (Shah, Holloway e 

Denry 2008) com possível impacto na interação com a luz.  
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2. OBJETIVOS GERAIS 

 

Os objetivos gerais deste trabalho foram o de caraterizar a 

microestrutura de três sistemas comerciais de zircónia e avaliar o efeito de 

possíveis diferenças na sua capacidade de transmissão de luz. Estudou-se 

igualmente a influência da pigmentação na microestrutura e na translucidez 

destes três sistemas de zircónia. Finalmente, foi avaliado se a 

fotopolimerização e a resistência adesiva de um cimento de resina era 

afectado pelo tipo e pela pigmentação das zircónias estudadas. 

Com estes objetivos foram realizados três estudos experimentais.  
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3. ESTUDO 1: AVALIAÇÃO DA MICROESTRUTURA E DA 

TRANSMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE DIFERENTES 

CERÂMICAS DE ZIRCÓNIA 

 

3.1 Introdução  

 

As cerâmicas dentárias são conhecidas pela sua excelência em 

reproduzir as características estéticas dos dentes naturais. Durante o século 

XX, foram utilizadas fundamentalmente como material de revestimento na 

realização de restaurações metalocerâmicas. Mais recentemente, a evolução 

da tecnologia e a disponibilização de cerâmicas com maior resistência 

mecânica, permitiu a realização de restaurações totalmente cerâmicas, livres 

da infraestrutura de metal. As restaurações totalmente cerâmicas permitem 

uma melhor difusão e transmissão da luz incidente apresentando por isso um 

comportamento ótico muito natural (Mizrahi 2008). Para além disso, a cerâmica 

é um material estável e resistente à corrosão, sem o perigo de oxidação e 

libertação de iões metálicos na cavidade oral, ao contrário das restaurações 

metalocerâmicas (Sensi e col. 2005). 

As cerâmicas têm evoluído no sentido de melhorar as suas 

propriedades mecânicas e também de suprir as necessidades estéticas, cada 

vez mais exigidas pela sociedade moderna. No universo das restaurações 

totalmente cerâmicas atualmente disponíveis, existem diferenças na estética 

final alcançada. A estética final advém em muito da interação com a luz, sendo 

a translucidez uma das propriedades mais importantes. A translucidez de uma 

cerâmica é consequência do seu alto teor de vidro, o que permite aproximar-

se das propriedades óticas do esmalte. No entanto, quando aplicada sobre 
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estruturas opacas, como as infraestruturas metálicas, esse efeito perde-se. Por 

outro lado, os sistemas totalmente cerâmicos utilizam infraestruturas mais ou 

menos translúcidas o que permite a difusão da luz em maior profundidade e 

apresentam por isso um comportamento ótico mais próximo da estrutura 

dentária, aparentando maior vitalidade (Francischone e Vasconcelos 2002; 

Melo, Kano e Araújo Júnior 2005 A e B; Sensi e col. 2005). 

Como as cerâmicas são materiais friáveis, as restaurações realizadas 

neste tipo de material necessitam muitas vezes de uma cimentação adesiva 

com cimentos de resina para que seja possível obter resistência mecânica 

adequada (Al-Makramani, Razak e Abu-Hassan 2008; Blatz e col. 2008). Além 

disso, a cimentação com cimentos de resina pode ser especialmente útil em 

casos de limitada retenção do coto (Zidan e Ferguson 2003). A maioria dos 

cimentos de resina são de dupla polimerização, isto é, polimerizam por reação 

química aquando da mistura da base com o catalisador e pela ativação de um 

fotoiniciador. De forma a obter uma adequada polimerização é necessário que 

uma determinada quantidade de luz passe através da cerâmica e alcance o 

cimento.  

Além dos aspetos óticos e estéticos, a translucidez da cerâmica é 

desejável por permitir a passagem de luz até à camada do cimento, e desta 

forma permitir uma cimentação com cimentos de resina fotopolimerizáveis ou 

de dupla polimerização (Ilie e Hickel 2008). Se a quantidade de energia que 

alcança a camada de cimento debaixo da cerâmica for limitada, irá ocorrer uma 

ineficaz ativação do fotoiniciador. A inadequada polimerização irá resultar em 

piores propriedades finais do cimento, com o aumento da sua solubilidade e a 

abertura das margens, comprometendo a adesão e o sucesso a longo prazo 

(Jung e col. 2006; Ilie e Hickel 2008). Em consequência disto, a translucidez 

de uma cerâmica não pode ser vista apenas como uma questão estética, mas 

sim como um tema bem correlacionado com a polimerização do cimento (Ilie e 

Hickel 2008). Atentos a esta situação, e de forma a alcançar uma maior 

transmissão de luz pela cerâmica, além das inovações nos sistemas 

cerâmicos, também a tecnologia dos fotopolimerizadores têm evoluído no 

sentido de produzir aparelhos que emitem uma maior intensidade de luz 

(Antonson, Antonson e Hardigan 2008). 
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3.1.1 Métodos de avaliação da translucidez da cerâmica  

 

A translucidez é por definição a propriedade que alguns materiais têm 

de permitir a passagem parcial de luz através dele, desordenando os raios e 

dirigindo-os em todas as direções (Baldissara e col. 2010). Pode-se considerar 

a translucidez e a opacidade como propriedades óticas intermediárias entre 

corpos absolutamente transparentes e totalmente opacos (Melo, Kano e Araújo 

Júnior 2005 A e B).  

Para avaliar a translucidez aplicam-se metodologias de Transmitância 

direta ou total (Brodbelt, O’Brien e Fan 1980), índice de contraste em fundo 

preto e branco (Heffernan e col. 2002 A e B; Chen e col. 2008; Baldissara e 

col. 2010), utilizando para isso aparelhos de espectrofotometria ou radiómetros 

(Rasetto e col. 2004; Dias e col. 2008; Ilie e Hickel 2008; Cekic-Nagas, Egilmez 

e Ergun 2012). 

A espectrofotometria é o método de análise ótico mais citado nas 

avaliações de translucidez e mede a quantidade de luz absorvida/transmitida 

por um espécime (Brodbelt e col. 1981; Dias e col. 2008; Heffernan e col. 2002 

A e B; Ilie e Hickel 2008; Lim, Yu e Lee 2010; Luo e Zhang 2010; Stawarczyk 

e col. 2013). Os espectrofotómetros são instrumentos capazes de registar 

dados de Absorvância ou Transmitância em função do comprimento de onda 

da luz. Este registo é chamado de espectro de absorção ou de espectro de 

transmissão, respetivamente. Segundo a lei de Beer-Lambert, a Transmitância 

da amostra é definida pela razão I/I0, (intensidade da luz incidente [I0] e a 

intensidade da luz que atravessa o espécime [I]) a qual normalmente é 

expressa em percentagem de Transmitância (%T).  

A avaliação por espectrofotometria pode ser realizada por meio de 

transmissão direta ou total. Na transmissão direta, o espécime em teste é 

interposto entre a fonte de luz e o detetor, o qual verifica a quantidade de luz 

com um determinado comprimento de onda que atravessa o espécime. Na 

transmissão total, os espécimes são posicionados num aparelho que contém 

uma esfera com superfície interna refletora, uma placa de sulfato de bário e 

um detetor de espectro de luz. Quando a luz passa pelo espécime e incide na 
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placa, esta reflete-a em vários sentidos, e essa reflexão é captada pelo detetor, 

o qual está acoplado ao interior da esfera (Brodbelt, O’Brien e Fan 1980). A 

transmissão total engloba assim a transmissão de luz direta e difusa.  

A principal vantagem da utilização da espectrofotometria na avaliação 

da translucidez baseia-se em permitir mensurações quantitativas, sem 

subjetividade. 

Na espectrofotometria, a luz incidente sobre o espécime é fornecida por 

lâmpadas de tungsténio (emissão de radiação continua na faixa dos 320 nm 

aos 2500 nm - visível e infravermelho) e deutério (emissão de radiação 

contínua de 180 nm a 370 nm - ultravioleta), sendo fracionada por um prisma 

nos comprimentos de onda que a compõem. O comprimento de onda 

selecionado é dirigido para o espécime em estudo. Parte da luz é absorvida e 

parte é transmitida. Quando a luz é absorvida por um espécime, a energia 

radiante do feixe de luz diminui. A redução da intensidade luminosa é medida 

por um detetor, que emite um sinal elétrico. Este é amplificado e visualizado 

num galvanómetro, correspondendo os valores registados à Absorvância do 

material.  

A Transmitância é definida como a fração da luz incidente, em um 

comprimento de onda específico, que passa pela amostra e varia entre 0 e 1 

(ou em percentagem entre 0 e 100%) e relaciona-se com a Absorvância 

através da seguinte fórmula A = -Log T (onde A é a Absorvância e T a 

Transmitância). 

A translucidez de um material pode também ser descrita por meio do 

cálculo da proporção de contraste, realizado por goniofotómetro ou 

espectrofotómetro. Esta avaliação quantitativa é feita pela comparação da luz 

refletida pelo espécime colocado sobre fundo com grande reflexão (fundo 

branco) e sobre fundo com baixa reflexão ou grande absorção (fundo preto). A 

proporção de contraste é calculada a partir da divisão do índice de reflexão da 

luz do material sobre o fundo preto pelo índice de reflexão da luz do material 

sobre o fundo branco. Esta proporção de contraste tende para um valor zero 

para materiais translúcidos e para um valor de um para os materiais opacos 

(Heffernan e col. 2002 A e B; Chen e col. 2008; Baldissara e col. 2010).  
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A avaliação da passagem de luz pelas cerâmicas através do uso de 

radiómetro é também citada em vários estudos (Rasetto e col. 2004; Cekic-

Nagas, Egilmez e Ergun 2012; Duran e Güler 2012). Através deste aparelho é 

possível determinar a intensidade de luz que atravessa uma amostra. É uma 

técnica simples e pode ser realizada com um radiómetro digital ou analógico. 

Na perspetiva de fotopolimerização de um cimento subjacente a uma 

cerâmica, interessa saber se a intensidade de luz que alcança o cimento tem 

a intensidade mínima necessária para o fotopolimerizar. Para a 

fotopolimerização adequada de uma resina composta os estudos sugerem 

uma intensidade mínima de luz de 300 mW/cm2 (Fan e col. 2002; Rueggeberg, 

Caughman e Curtis 1994).  

 

3.1.2 Fatores que afetam a translucidez de uma cerâmica  

 

Vários autores referem existir uma atenuação da luz pela cerâmica (El-

Mowafy, Rubo e El-Badrawy 1999; Ilie e Hickel 2008; Turp e col. 2011) ou 

mesmo um bloqueio total da passagem desta (Heffernan e col. 2002 A e B). 

Essa atenuação depende de fatores como a composição (Wang, Takahashi e 

Iwasaki 2013), a espessura (Brodbelt, O’Brien e Fan 1980; Blackman, Barghi 

e Duke 1990; Kim e col. 2013 A; Wang, Takahashi e Iwasaki 2013; Zhang 2014; 

Ilie e Stawarczyk 2015), a quantidade de agentes opacificantes (Uctasli, 

Hasanreisoglu e Wilson 1994) e a cor da cerâmica (Breeding, Dixon e 

Caughman 1991). A combinação de fenómenos de reflexão, absorção e de 

refração na superfície exterior do material pode explicar a redução da luz 

incidente (Heffernan e col. 2002 A e B).  

Um dos primeiros estudos a avaliar o efeito da espessura na 

translucidez foi realizado por Brodbelt, O’Brien e Fan (1980). Estes 

investigadores avaliaram a translucidez, por transmissão direta e total, de cinco 

cerâmicas feldspáticas com pigmentações equiparáveis nos comprimentos de 

onda entre 400 e 700 nm. A transmissão total engloba a mensuração da 

transmissão direta e difusa. O aumento da espessura das cerâmicas diminuiu 

a transmissão da luz. Cerâmicas com 1 mm de espessura registaram os 
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valores de Transmitância direta mais baixos, com uma média de 0,13%, 

enquanto os valores médios para a Transmitância total foram de 26,8%, o que 

indica elevado grau de dispersão da luz transmitida pelas cerâmicas avaliadas. 

Foi observada uma diminuição da transmissão total com o aumento da 

espessura de 0,5 para 1,5 mm. 

Mais recentemente, Wang, Takahashi e Iwasaki (2013), avaliaram a 

translucidez de oito cerâmicas de vidro (com espessuras de 0,6 a 2 mm) e de 

cinco cerâmicas de zircónia (com espessuras de 0,4 a 1 mm). Observaram que 

para todas as cerâmicas em estudo, a translucidez aumenta com a diminuição 

da espessura. A translucidez para as cerâmicas de zircónia é menos sensível 

a variações de espessura comparativamente às cerâmicas de vidro. 

O efeito da espessura de uma cerâmica de zircónia na transmissão de 

luz foi também investigado por Kim e colaboradores (2013 A). Avaliam 

espessuras de 1, 2 e 4 mm e obtiveram uma redução da transmissão de luz 

com o aumento da espessura. Verificaram que a transmissão de luz aumenta 

com o aumento do comprimento de onda incidente. Semelhante observação 

foi obtida por Brodbelt, O’Brien e Fan (1980). 

O efeito da adição de agentes opacificantes a uma cerâmica na sua 

translucidez final também tem sido estudado com os estudos a mostrarem 

resultados não unânimes. Estes agentes podem ser um requisito para 

conseguir mascarar uma estrutura dentária muito pigmentada. Segundo 

Linden e colaboradores (1991), o efeito da opacidade na transmissão total de 

três cerâmicas feldspáticas é mínimo. Para o comprimento de onda de 470 nm 

verificaram que as três opacidades avaliadas (50, 75 e 100%) estão 

associadas a pequenas variações na transmissão total de luz. Verificaram 

ainda que a Transmitância aumenta com o aumento do comprimento de onda 

incidente. Avaliaram também a fotopolimerização de um cimento de resina 

através das diferentes opacidades de cerâmica com 0,7 mm e concluíram não 

haver efeito da opacidade na polimerização do cimento. A ausência de 

influência da opacidade na fotopolimerização do cimento deve-se, 

provavelmente, à utilização de uma espessura de cerâmica muito pequena.  
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 Segundo O’Keefe, Pease e Herrin (1991) a espessura, e não a 

opacidade, da cerâmica é o fator que afeta a transmissão. Outros 

investigadores (Uctasli, Hasanreisoglu e Wilson 1994) obtiveram resultados 

opostos, e uma possível justificação para tal é o tamanho da amostra e a 

espessura dos espécimes. Uma amostra de tamanho reduzido não permite 

encontrar diferenças estatisticamente significativas e uma amostra demasiado 

grande gasta recursos e encontra diferenças que clinicamente podem não ter 

qualquer significado.  

As cerâmicas feldspáticas foram extensamente avaliadas por longos 

anos. O surgimento de novas cerâmicas, que permitiram restituir a estética e 

a função dentária sem o recurso à associação ao metal, colocaram-nas um 

pouco de lado. Os estudos mais recentes (Heffernan e col. 2002 A; Chen e col. 

2008; Baldissara e col. 2010) avaliam cerâmicas de dissilicato de lítio e 

cerâmicas reforçadas, como o óxido de alumínio ou de zircónio, muitas vezes 

comparando-os às cerâmicas feldspáticas para as quais são obtidos os 

melhores resultados de transmissão de luz. A diferente composição química 

destas cerâmicas reforçadas, com maior ou menor conteúdo cristalino, tem um 

efeito direto na translucidez.  

Um dos estudos que comparou diferentes cerâmicas, e desta forma o 

efeito da composição química, foi realizado por Heffernan e colaboradores 

(2002 A). Estes investigadores avaliaram a translucidez de seis sistemas de 

cerâmica pura: IPS Empress, IPS Empress 2, núcleo In-Ceram alumina, núcleo 

In-Ceram zircónia, núcleo In-Ceram Spinell e núcleo Procera Allceram. Foram 

realizados discos com 0,5 mm para todos os sistemas e com 0,8 mm apenas 

para os sistemas IPS Empress. Os resultados revelam diferenças na 

translucidez destes sistemas. O sistema In-Ceram zircónia mostrou-se 

totalmente opaco (comparável a uma restauração metálica, usada neste 

estudo como controlo). Entre os restantes sistemas a variação de translucidez 

encontrada pode sugerir diferentes indicações clínicas e está provavelmente 

relacionada com volume cristalino presente. O sistema In-Ceram Alumina 

mostrou-se significativamente mais opaco que o sistema Procera Allceram 

para o qual não foi encontrada diferença estatística com o sistema IPS 

Empress e IPS Empress 2 com 0,8 mm. Foi ainda demonstrado que a 
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espessura é determinante na translucidez: para ambos os sistemas Empress 

valores mais elevados de translucidez são encontrados na espessura de 0,5 

mm. 

Os mesmos investigadores (Heffernan e col. 2002 B) avaliaram ainda a 

transmissão de luz através dos mesmos sistemas cerâmicos após aplicação 

da cerâmica de revestimento com obtenção de espessura total próxima de 1,5 

mm. Encontraram um aumento da opacidade em todos os sistemas. Os 

autores adiantam que a possível razão para tal pode ser a estrutura da 

cerâmica de revestimento (com um conteúdo cristalino mais variável), o 

aumento da própria espessura, uma maior reflexão de luz na interface entre a 

infraestrutura e a cerâmica de revestimento, existência de porosidades entre 

as várias camadas e ainda alterações na cerâmica do núcleo resultantes dos 

ciclos de forno adicionais. O IPS Empress com 0,8 mm, o In-Ceram Spinell e 

o IPS Empress 2 com 0,8 mm mostraram menor opacidade, não sendo 

estatisticamente diferentes entre si, comparativamente ao sistema Procera 

Allceram que se mostrou estatisticamente menos opaco que o sistema In-

Ceram alumina. O In-Ceram zircónia mostrou-se ser totalmente opaco, e não 

diferente estatisticamente da restauração em metal usada como controlo. 

Estes investigadores avaliaram também o efeito da aplicação de glaze na 

transmissão da luz e encontraram uma diminuição da opacidade para todos os 

sistemas, exceto os completamente opacos, o In-Ceram zircónia e os 

metalocerâmicos.  

Também Chen e colaboradores (2008) avaliaram a translucidez de 

quatro infraestruturas, o IPS Empress 2, VITA In-Ceram Alumina, VITA In-

Ceram Zircónia, Cercon Base Zircónia. Avaliaram a translucidez através do 

cálculo da proporção de contraste em fundo preto/branco. Concluíram que a 

translucidez é superior no IPS, seguindo-se a alumina. Por último e com igual 

resultado, a zircónia In-Ceram e a Cercon.  

Os estudos citados anteriormente confirmam existir uma influência do 

tipo de cerâmica na transmissão de luz, com as cerâmicas de zircónia a serem 

equiparadas a um metal totalmente opaco (Heffernan e col. 2002 A). Os 

estudos mais recentes centram-se na avaliação de diferenças entre marcas da 
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mesma cerâmica. Num estudo de Baldissara e colaboradores (2010) foram 

avaliadas oito cerâmicas de zircónia, tendo comparado a translucidez destas 

com a do dissilicato de lítio (grupo controlo). A translucidez de todas as 

zircónias avaliadas foi significativamente menor à translucidez do dissilicato de 

lítio. Entre as zircónias avaliadas foram encontradas diferenças na 

translucidez. A zircónia Lava obteve a maior translucidez (63,9% para a 

espessura de 0,5 mm e 71,7% para a espessura de 0,3 mm). Ao contrário de 

outros estudos (Heffernan e col. 2002 A; Chen e col. 2008) nenhuma das 

zircónias avaliadas obteve um resultado próximo do zero, sendo a menor 

translucidez encontrada no sistema Cercon com o resultado de 42,1%. Este 

estudo não só prova que existem diferenças entre marcas de um mesmo 

material, como há uma evolução dos materiais: as zircónias atuais são mais 

translúcidas que as primeiras zircónias usadas em Medicina Dentária. 

Também Wang, Takahashi e Iwasaki (2013) avaliaram cinco tipos de zircónia 

e em todas foi encontrada algum grau de translucidez.  

Noutra linha de investigação tem sido estudada a razão para a diferença 

na translucidez entre marcas de zircónia, concluindo os investigadores ser esta 

consequência da microestrutura das zircónias (Zhang 2014; Stawarczyk e col. 

2014). Cada zircónia carateriza-se por condições de sinterização especificas, 

como a temperatura final, o tempo de permanência na mesma, a pressão, a 

velocidade de aquecimento e de arrefecimento. Estas variáveis têm influência 

no tamanho médio do grão, na proporção de fase tetragonal/cúbica e na 

porosidade/densidade. Altas temperaturas e tempos de sinterização mais 

longos levam à obtenção de grãos de maior dimensão e à diminuição da 

porosidade. Estão também associadas a um aumento da fase cúbica e à 

diminuição da quantidade de óxido estabilizador nos grãos tetragonais, 

aumentando por isso a suscetibilidade ao fenómeno de envelhecimento da 

zircónia (Chevalier e col. 2004; Kim e col. 2013 B; Stawarczyk e col. 2013; 

Inokoshi e col. 2014 B). Grãos de maior dimensão são obtidos com uma 

sinterização convencional, comparativamente a uma sinterização em micro-

ondas (Kim e col. 2013 B). A sinterização em condições de pressão (Hot 

isostatic pressing - HIP) está associada a uma diminuição da porosidade e à 

limitação do crescimento dos grãos (Madhav Reddy e col. 2010; Zhang 2014).  
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O tamanho médio dos grãos e a proporção de fase tetragonal/cúbica 

têm influência na translucidez da zircónia (Heffernan e col. 2002 A; Stawarczyk 

e col. 2013; Stawarczyk e col. 2014; Zhang 2014). A zircónia é descrita como 

menos translúcida que a generalidade das cerâmicas atuais (Heffernan e col. 

2002 A; Chen e col. 2008; Baldissara e col. 2010; Stawarczyk e col. 2014) e 

por essa razão alterações nas condições de fabrico e sinterização têm sido 

introduzidas de forma otimizar a estética, sem no entanto descurar as 

consequências na resistência mecânica final. O aumento da temperatura de 

sinterização pode melhorar a translucidez da zircónia mas temperaturas acima 

de 1500 ºC podem diminuir as propriedades mecânicas (Stawarczyk e col. 

2013). Além do tamanho médio do grão também a presença de elementos 

químicos aditivos, bolhas de ar e poros têm sido referidas como fatores que 

afetam a translucidez (Kim e col. 2013 B; Stawarczyk e col. 2014; Zhang 2014). 

Alterações da composição das cerâmicas de zircónia, nomeadamente pelo 

aumento da quantidade de alumina têm permitido diminuir a sua opacidade 

(Jardel e Grignoux 2011).  

O presente estudo laboratorial foi conduzido para avaliar a translucidez 

e a microestrutura de diferentes marcas de zircónia. A escolha desta cerâmica 

reside na sua elevada versatilidade, fruto das suas propriedades mecânicas 

não comparáveis a outras cerâmicas, o que a torna muito popular e alvo de 

grande interesse por parte da indústria das cerâmicas e dos clínicos. 

Atualmente existe uma panóplia de marcas de zircónia e segundo a literatura, 

as variações na composição química, as condições laboratoriais em que é 

realizada a sinterização final afetam a microestrutura e as suas propriedades 

finais, colocando de lado a hipótese de que todas as zircónias são iguais. Uma 

dos sistemas de zircónia avaliadas, o sistema Zirkonzahn, tem poucas 

referências na literatura e os fabricantes deste sistema publicitam ter a mais 

translúcida das zircónias, a Prettau Zirkon. Por outro lado o efeito da 

pigmentação de uma infraestrutura na transmissão de luz também não tem 

sido alvo de investigação. A pigmentação de uma infraestrutura é um 

procedimento quase sempre realizado para otimizar a cor final alcançada e 

pode ter consequências na translucidez.  
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3.2 Objetivos específicos 

 

Estudar o efeito do tipo de zircónia na transmissão de luz, de acordo 

com as seguintes hipóteses: 

H0: O tipo de zircónia não influencia a transmissão de luz.  

H1: O tipo de zircónia influencia a transmissão de luz. 

 

Estudar o efeito da pigmentação da zircónia na transmissão de luz, de 

acordo com as seguintes hipóteses: 

H0: A pigmentação da zircónia não influencia a transmissão de luz.  

H1: A pigmentação da zircónia influencia a transmissão de luz. 

 

Avaliar a composição química das diferentes cerâmicas de zircónia 

procurando determinar se existem elementos químicos diferentes entre as 

diferentes marcas e pigmentações testadas.  

 

Avaliar a morfologia de superfície procurando determinar se existem 

caraterísticas morfológicas de superfície diferentes entre as diferentes marcas 

e pigmentações testadas. 

 

Determinar o tamanho médio do grão das cerâmicas de zircónia com as 

diferentes pigmentações em estudo. 
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3.3 Materiais e métodos  

 

3.3.1 Delineamento experimental  

  

Foi investigada a influência do tipo de cerâmica de zircónia e da 

pigmentação desta sobre a translucidez. 

Foram avaliados três cerâmicas de zircónia e três pigmentações. As 

combinações possíveis entre as duas variáveis independentes (tipo de zircónia 

e pigmentação) determinaram a constituição de nove grupos experimentais.  

A translucidez foi determinada por intermédio do uso de um radiómetro 

e de espectrofotometria, efetuados nos mesmos espécimes de cerâmica. 

Foi ainda realizada a caracterização morfológica e análise química 

através da microscopia eletrónica de varrimento (SEM) e espectroscopia por 

dispersão de energia (EDS).  

 

3.3.2 Preparação dos espécimes  

 

Foram obtidos 15 espécimes a partir de blocos de óxido de zircónio 

parcialmente sinterizado de cada um dos materiais em estudo: Lava Frame 

(3M ESPE, St. Paul, MN, EUA); Prettau Zirkon (Zirkonzahn, Gais, Itália) e Ice 

Zirkon Translucent (Zirkonzahn, Gais, Itália) (Tabela 3.1).  

Os blocos de zircónia parcialmente sinterizada foram cortados com uma 

máquina de corte IsoMet Low Speed Saw (BUEHLER, Illiniois, EUA) em 

lâminas com espessura aproximada de 0,8 mm (Figura 3.1). O corte foi 

realizado sob refrigeração a uma velocidade de 100 rotações por minuto e com 

um peso de 100 gramas, de forma a minimizar o risco de fratura das lâminas 

de cerâmica obtidas. 
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Figura 3.1 (A, B) – (A) Maquina de corte ISOMET e (B) bloco de Lava a ser cortado. 

 

Após o corte, os espécimes foram polidos com lixa de água de grão 

progressivamente mais fino (200, 400 e 600) montada numa polidora manual 

(Struers Lunn Major, Struers, Copenhaga, Dinamarca) sob água corrente até 

obter a espessura de 0,75 mm, controlada com espessímetro digital (Mitutoyo 

Digimatic, Tokyo, Japão) com precisão a 0,01 mm.  

Os 15 espécimes de cada sistema de cerâmica foram aleatoriamente 

divididos em 3 subgrupos de 5 espécimes, de acordo com a pigmentação a 

realizar subsequentemente: sem pigmentação, pigmentação A1 e 

pigmentação A4 (Tabela 3.2). Desta forma foram constituídos 9 grupos 

experimentais (n=5).  

A pigmentação dos espécimes Lava Frame foi conseguida mediante a 

imersão no Lava Shading Liquid FS1 e FS4 (3M ESPE) por 10 segundos, 

previamente à realização da sinterização final. O líquido FS1 permitiu obter 

uma cor A1 e o FS4 a cor A4.  

A pigmentação dos espécimes de Ice Zirkon Translucent foi obtida 

mediante imersão no líquido de coloração, Colour Liquid A1 e A4 (Zirkonzahn) 

e as de Prettau Zirkon no líquido Prettau Aquarell A1 e A4 (Zirkonzahn) por um 

período de 10 segundos. Após a remoção do líquido e antes da sinterização 

foi feita a secagem, utilizando para o efeito uma lâmpada de infravermelhos 

Trockenlampe Zirkonlampe 250 (Zirkonzahn). Esta secagem térmica durou 

cerca de 45 minutos.  

A sinterização dos espécimes de Lava Frame foi realizada num 

laboratório comercial (Laboratório Gito, Alverca) seguindo as recomendações 

do fabricante. A sinterização deste material foi feita em forno específico, Lava 

A B 
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Therm Sintering Furnace (3M ESPE) com uma temperatura final de 1500 ºC 

durante 2 horas, num ciclo total de aproximadamente 7 horas.  

A sinterização dos espécimes Zirkonzahn foi realizada num laboratório 

comercial (Dental Réplica, Lisboa) seguindo as recomendações do fabricante. 

Os espécimes de Ice Zirkon Translucent foram submetidas a um ciclo de 

sinterização com um aumento gradual da temperatura, de cerca de 8 ºC/min., 

durante 3 h, até ser alcançada a temperatura final de 1500 ºC. Após 2 horas a 

esta temperatura foi feito o arrefecimento gradual até à temperatura ambiente.  

A sinterização dos espécimes Prettau Zirkon foi semelhante à 

sinterização da Ice Zirkon Translucent com a diferença na temperatura final 

alcançada, que rondou os 1600 ºC.  

O procedimento de sinterização levou a uma contração de todos os 

espécimes em aproximadamente 20%, tendo sido obtida a espessura final de 

cada espécime de aproximadamente 0,6 mm (±0,03 mm) (Figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 – Espécimes de zircónia: linha superior espécimes de Lava Frame, meio, Prettau 

Zirkon e inferir Ice Zirkon Translucent. Da esquerda para a direita sem pigmentação, A1 e A4. 

 

Tabela 3.1 – Cerâmicas de óxido de zircónio avaliadas. 

Carâmica Fabricante Lote Temperatura 
final de 

sinterização 
(graus Celcius) 

Duração 
do ciclo 

Lava Frame 3M ESPE, St. 
Paul, MN,EUA 

392508 1500 7h 

Ice Zirkon 
Translucent  

Zirkonzahn, Gais, 
Itália 

ZA9112E 1500 8h 

Prettau 
Zirkon 

Zirkonzahn, Gais, 
Itália 

ZA849A 1600 8h30min 
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Tabela 3.2 – Pigmentações avaliadas. 

Cerâmica 
Pigmentação Líquido de pigmentação 

Lote  n 

Lava Frame 
Sem pigmentação 

A1 
A4 

- 
SF1 
SF4 

- 
393272 
470824 

 
5 
5 
5 

Ice Zirkon 
Translucent  

Sem pigmentação 
A1 
A4 

- 
Colour Liquid A1 
Colour Liquid A4 

- 
CB3354 
CB2112 

 
5 
5 
5 

Prettau 
Zirkon 

Sem pigmentação 
A1 
A4 

- 
Prettau Aquarell A1 
Prettau Aquarell A4 

- 
CB3294 
CB2478 

 
5 
5 
5 

 

3.3.3 Medição da intensidade de luz transmitida através das cerâmicas com 

radiómetro 

 

Previamente à avaliação dos espécimes de cerâmica foi realizada a 

medição da intensidade de luz do fotopolimerizador em estudo, Bluphase 20i 

(Nº série: 501974 - Ivoclar Vivandent, Schaan, Liechtenstein). Para isso a 

ponta do fotopolimerizador foi aplicada num ângulo de 90º, diretamente contra 

a superfície de uma lâmina de vidro mais uma lamela que se colocou sobre o 

radiómetro (Demetron L.E.D. radiometer, nº se série: 79300882, Kerr, 

Danbury, CT 067810, EUA). Esta lâmina de vidro, transparente e de espessura 

de 1,5 mm, serviu para padronizar a distância com que foram colocadas todos 

os espécimes de cerâmica. A lamela de vidro, também transparente e com 

espessura de 0,5 mm, foi colocada com o objetivo de simular a espessura da 

cerâmica. Desta forma, foi avaliada a intensidade no modo turbo deste 

aparelho, com uma duração de 5 segundos de radiação, sendo registada a 

intensidade de luz do grupo controlo.   

Para a avaliação das cerâmicas, cada um dos espécimes de cerâmica foi 

colocado sobre a lâmina de vidro. A ponta do fotopolimerizador foi aplicada 

diretamente contra a superfície da cerâmica, num ângulo de 90º, e aplicada 

luz, no modo turbo, durante 5 segundos. A intensidade máxima medida foi 

registada, tendo sido realizada uma medição por espécime (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 (A, B) – (A) Determinação prévia da intensidade de luz, grupo controlo, e (B) 

avaliação da intensidade de luz transmitida pela cerâmica. 

 

Devido à escala do aparelho não permitir registar pequenas variações, 

optou-se por registar os resultados de uma forma não quantitativa mas sim 

qualitativa, tendo sido aplicada a divisão em intervalos de 50 em 50 mW/cm2 

(Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Escala do radiómetro utilizado e a divisão em intervalos de 50 em 50 mW/cm2. 

 

3.3.4 Medição da intensidade de luz transmitida através das cerâmicas com 

espectrofotometria 

 

Após a preparação e a medição da transmissão de luz com o radiómetro, 

os mesmos espécimes foram submetidos a análise de espectrofotometria. Foi 

realizada uma avaliação por espécime, completando cinco avaliações por 

grupo.   

A avaliação da translucidez das cerâmicas, definida como a percentagem 

do total de luz incidente que atravessou o espécime e que chegou ao recetor, 

foi realizada usando o espectrofotómetro Helios Alpha (Thermo electron 

B A 
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corporation, Inglaterra) (Figura 3.5) com o espectro de radiação na gama 

ultravioleta e visível.  

 

     

Figura 3.5 (A, B) – (A) Espectrofotómetro Helios Alpha e (B) um espécime posicionado na 

câmara.  

 

Cada espécime foi posicionado e fixado com o recurso a plasticina no 

interior da câmara do espectrofotómetro de modo a que um feixe calibrador de 

luz vermelha incidisse no centro do espécime. Após o fecho da tampa de 

acesso ao interior da câmara foi emitido um feixe de luz com uma amplitude 

de comprimento de onda entre os 300 a 700 nm que incidiu no centro da 

superfície do espécime. A Absorvância da cerâmica foi registada por um 

computador acoplado ao espectrofotómetro, com um software específico 

(Software VisionPro, Cognex Corporation, Natick, EUA).  

O computador registou a leitura e os resultados foram apresentados por 

meio de uma curva de Transmitância, em que os eixos das abcissas e 

ordenadas correspondiam respetivamente ao comprimento de onda, registado 

em nanómetros (nm) e à transmissão de luz. Para cada espécime foi obtido 

um gráfico de percentagem de transmissão por manómetro. As medidas 

detetadas por comprimento de onda, foram arquivadas num ficheiro sendo 

possível identificar o valor de Transmitância ou Absorvância específico para 

cada um dos comprimentos de onda analisados. Dessa forma foi possível 

identificar e analisar o valor de Transmitância no comprimento de onda de 468 

nm.  

A relação entre a Transmitância e a Absorvância foi obtida através da 

fórmula A = -Log T (onde A é a Absorvância e T a Transmitância).  

A B 
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3.3.5  Avaliação com SEM e sonda EDS 

 

Após concluídas as avaliações de translucidez, foi selecionado de forma 

aleatória um espécime de cada grupo em estudo, que foi observado em SEM-

EDS.  

Antes da observação em microscópio, os espécimes selecionados 

foram limpos em banho de ultrassons (Elmasonic One; Elma) com álcool a 

86% durante 5 minutos. Após o banho, foram secos com jato de ar. 

Subsequentemente, os espécimes foram fixados a placas de alumínio com 

cola de cianoacrilato (Bison Super-Glue, perfecta International-Goes, Holanda) 

e foram de seguida metalizadas com liga ouro em condições de vácuo durante 

80 segundos utilizando o aparelho sputter coater Jeol, modelo JFC-1100 E 

(JEOL Ltd., Tóquio, Japão), calibrado para uma corrente elétrica de 20 mA. 

Após a metalização, realizou-se a introdução no interior da antecâmera 

do microscópio e os espécimes foram de seguida observados em microscopia 

eletrónica de varrimento, Jeol JSM – 7001F (JEOL Ltd., Tóquio, Japão) (Figura 

3.6). As observações foram efetuadas utilizando uma tensão de aceleração de 

20 KV e uma ampliação entre os 200 – 10000 vezes.  

Por fim foi obtido o espectro de emissão de raios X e a análise elementar 

para cada espécime.  

 

Figura 3.6 – Microscópio eletrónico de varrimento JEOL JSM – 7001F. 
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3.3.5.1 Determinação do tamanho médio do grão 

 

A determinação do tamanho médio do grão foi realizado segundo o método 

da interceção linear de acordo com ASTM Standard E112-96, utilizando o 

software Matlab – Mathworks, versão 7.0 (Natick, Massachusetts, EUA). Para 

cada espécime de cerâmica foram contabilizadas o número de grãos 

intercetados com 8 linhas traçadas de comprimento definido usando uma 

imagem com ampliação 10000x. Os resultados são apresentados num 

histograma a partir do qual é calculada a média (Figura 3.7). 

  

   

Figura 3.7 (A, B) – (A) Para cada grupo foi utilizada um imagem com ampliação de 10000x 
sendo realizada a marcação de 8 linhas, e (B) o programa apresenta os resultados num 
histograma. 

 

 

3.3.6 Análise estatística  

 

3.3.6.1 Estudo radiómetro  

 

Foi realizada a estatística descritiva dos dados mas não foi possível realizar 

a inferência estatística dos mesmos.  

 

3.3.6.2 Estudo espectrofotómetro  

 

A determinação do número exato de espécimes por grupo (n) foi 

determinada com base em um estudo piloto realizado com espécimes 

B A 
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semelhantes, utilizando a fórmula desenvolvida por Snedecor e Cochran n = 

1+2C(s/d)2 em que s é o desvio padrão, d a diferença a ser detectada e C é 

uma constante dependente do valor α e β selecionados (Dell, Holleran e 

Ramakrishnan 2002). O erro estatístico tipo I (α) foi estabelecido a 0,05 e o 

erro tipo II (β) foi estabelecido a 0,20. Com um s de 0,01 e d de 0,02 o número 

de amostra por grupo foi n = 5.  

Os dados foram analisados estatisticamente com software SPSS para 

Windows, versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). Em todos os testes 

estatísticos foi considerado o nível de significância de 5%. 

Foi efetuada a estatística descritiva dos valores de Transmitância para o 

comprimento de onda de 468 nm. Para cada grupo experimental foi calculada 

a média, mediana, desvio padrão e valores máximo e mínimo. 

Os valores de Transmitância para o comprimento de onda 468 nm foram 

analisados com análise de variância fatorial (ANOVA), com duas dimensões. 

Como variável dependente foi utilizada a Transmitância. A cor e a marca de 

cerâmica foram utilizados como variáveis independentes.   

Em seguida, foram efetuadas análises de variância com uma dimensão, 

para cada sistema de cerâmica, seguidas de testes post hoc segundo Tukey 

para identificar diferenças entre as pigmentações.  

 

3.3.6.3 Estudo SEM-EDS 

 

Foi realizada a estatística descritiva dos dados relativos à composição 

química e ao tamanho médio do grão mas não foi possível realizar a inferência 

estatística dos mesmos.  
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3.4 Resultados 

 

3.4.1 Resultados da medição da intensidade de luz com radiómetro  

 

Os valores registados relativos à intensidade de luz registada com 

radiómetro obtidos nas diversas cerâmicas estão descritos na Tabela 3.3 e 

representados em gráfico na Figura 3.8.  

 

Tabela 3.3 – Intensidade registada (mW/cm2) de cada um dos cinco espécimes (*) avaliados 

por grupo de cerâmica estudada. 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Gráfico da medição radiometria da transmissão de luz, em mW/cm2, nos 

diferentes grupos de cerâmicas. (Foi usado o limite inferior do intervalo para a construção do gráfico). 
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O intervalo de valor de transmissão de luz variou entre os 100-150 mW/cm2, 

verificado com o Ice Zirkon Translucent A4, e os 400-450 mW/cm2, registado 

com os três tipos de cerâmica não pigmentadas. No grupo controlo foi 

registada uma intensidade de luz situada no intervalo de 1150-1200 mW/cm2. 

Os resultados permitiram inferir que todas as zircónias não pigmentadas 

obtiveram a mesma transmissão e que para todas as marcas analisadas a 

pigmentação conduziu a uma diminuição da transmissão de luz, que variou 

consoante o sistema cerâmico. Se considerarmos o grupo controlo como a 

referência para a máxima transmissão (100%), para a cerâmica Lava Frame a 

pigmentação em A4 implicou uma redução da transmissão para os 13,04%. 

Para a cerâmica Ice Zirkon Translucent A4 a transmissão de luz ficou nos 

8,69% e na cerâmica Prettau Zirkon A4 foi observado o menor efeito da 

pigmentação, sendo observada uma transmissão de 21,73%.  

A cerâmica Lava Frame A1 apresentou uma transmissão de luz similar à 

Prettau Zirkon A1, 300-350 mW/cm2. Comparativamente com estas a cerâmica 

Ice Zirkon Translucent pigmentada em A1 apresentou transmissão de luz 

inferior, 200-250 mW/cm2. 

Ao nível do pigmento A4, a cerâmica Prettau Zirkon demonstrou maior 

transmissão de luz que as outras cerâmicas estudadas, 200-250 mW/cm2. A 

cerâmica Ice Zirkon Translucent A4 foi, de todas as cerâmicas avaliadas, a que 

apresentou menor transmissão de luz, 100-150 mW/cm2. 

 

3.4.2 Resultados da avaliação por espectrofotometria   

 

3.4.2.1 Apresentação gráfica da Absorvância e Transmitância 

 

Nas figuras 3.9, 3.10 e 3.11 são apresentados os gráficos de Absorvância 

para cada marca de cerâmica nas diferentes pigmentações avaliadas. A 

Transmitância obtida nas três marcas de cerâmica para cada pigmentação é 

apresentada nas figuras 3.12 , 3.13 e 3.14.  



Estudo da transmissão de luz 

 

 
41 

 

 

Figuras 3.9 – Gráfico de Absorvância para a cerâmica Ice Zirkon Translucent. A linha vermelha 
representa o resultado obtido por um dos espécimes pigmentados em A4, a linha preta o 
pigmentado em A1 e a linha verde o não pigmentado. 

 

 

 

Figuras 3.10 – Gráfico de Absorvância para a cerâmica Prettau Zirkon. A linha vermelha 
representa o resultado obtido por um dos espécimes pigmentados em A4, a linha preta o 
pigmentado em A1 e a linha verde o não pigmentado. 
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Figuras 3.11 – Gráfico de Absorvância para a cerâmica Lava Frame. A linha vermelha 
representa o resultado obtido por um dos espécimes pigmentados em A1, a linha preta o 
pigmentado em A4 e a linha verde o não pigmentado. 

 

A Absorvância foi menor para o grupo não pigmentado e a pigmentação 

em A4 apresentou uma maior Absorvância nas três cerâmicas avaliadas. 

 

 

Figuras 3.12 – Gráfico de Transmitância para as cerâmicas pigmentadas em A4. A Ice Zirkon 

Translucent é apresentada a verde, a Prettau Zirkon em vermelho e a Lava Frame em preto. 
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Figuras 3.13 – Gráfico de Transmitância para as cerâmicas não pigmentadas. A Ice Zirkon 

Translucent é apresentada a verde, a Prettau Zirkon em vermelho e a Lava Frame em preto. 

 

 

 

Figuras 3.14 – Gráfico de Transmitância para as cerâmicas pigmentadas em A1. A Ice Zirkon 

Translucent é apresentada a verde, a Prettau Zirkon em vermelho e a Lava Frame em preto. 

 

 

Para a cerâmica não pigmentada a maior Transmitância foi obtida na 

cerâmica Prettau Zirkon e a menor na cerâmica Lava Frame. 

Na pigmentação em A1 a menor Transmitância foi registada na 

cerâmica Ice Zirkon Translucent sendo os resultados obtidos pelas duas outras 

cerâmicas muito semelhantes.  
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A pigmentação em A4 obteve a maior Transmitância para a cerâmica 

Prettau Zirkon e a menor para a Ice Zirkon Translucent. 

Verificou-se que, para todos os sistemas de cerâmica avaliados e para 

todas as pigmentações testadas há um aumento da Transmitância com o 

aumento do comprimento de onda.  

 

3.4.2.2 Estatística descritiva  

 

 

A estatística descritiva dos resultados obtidos pelas diferentes 

cerâmicas no comprimento de onda 468 nm é apresentada na Tabela 3.4 e 

Figura 3.15. Para cada um dos grupos é apresentada a média, mediana, desvio 

padrão, máximo e mínimo.  

 

Tabela 3.4 – Analise descritiva dos valores de Transmitância para o comprimento de onda 468 

nm nos diferentes grupos de cerâmicas. 

 N Média Mediana Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo  

Lava Frame sem pigmentação 5 0,4698 0,4702 0,0029 0,4727 0,4650 

Lava Frame A1 5 0,4302 0,4253 0,0103 0,4214 0,4421 

Lava Frame A4 5 0,2700 0,2581 0,0273 0,2375 0,3019 

Ice Zirkon Translucent sem 
pigmentação 

5 0,5004 0,4979 0,0046 0,4962 0,5074 

Ice Zirkon Translucent A1 5 0,3224 0,3229 0,0073 0,3134 0,3329 

Ice Zirkon Translucent A4 5 0,1810 0,1825 0,0044 0,1755 0,1866 

Prettau Zirkon sem 
pigmentação 

5 0,5168 0,5180 0,0069 0,5053 0,5243 

Prettau Zirkon A1 5 0,4360 0,4354 0,0142 0,4177 0,4578 

Prettau Zirkon A4 5 0,3633 0,3643 0,0163 0,3421 0,3844 

  

A média da Transmitância para o comprimento de onda de 468 nm 

variou entre 0,1810 obtida no grupo Ice Zirkon Translucent A4 e 0,5168 

encontrada no grupo Prettau Zirkon sem pigmentação. 
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Nos grupos não pigmentados o maior valor médio encontrado foi obtido 

na cerâmica Prettau Zirkon com 0,5168 e o menor valor médio foi obtido na 

cerâmica Lava Frame com 0,4698.   

 Nos grupos pigmentados em A1 o maior valor médio encontrado foi 

obtido na cerâmica Prettau Zirkon com 0,4360 e o menor valor médio foi obtido 

na cerâmica Ice Zirkon Translucent com 0,3224.   

 Nos grupos pigmentados em A4 o maior valor médio encontrado foi 

obtido na cerâmica Prettau Zirkon com 0,3633 e o menor valor médio foi obtido 

na cerâmica Ice Zirkon Translucent com 0, 1810.   

 

 

Figura 3.15 – Médias e desvios padrão da Transmitância obtida para o comprimento de onda 
468 nm para cada uma das cerâmicas em estudo.  

 

3.4.2.3 Inferência Estatística  

 

Para garantir a normalidade e estabilizar a variância dos resíduos de um 

modelo de análise de variância (ANOVA), aplicou-se a transformação 

logarítmica às observações para garantir a normalidade dos resíduos. 

Aplicando-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, obteve-se p=0,270 o que 
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corrobora a distribuição normal dos resíduos. Foi também aplicado o teste de 

Levéne a fim de testar a homogeneidade de variância sendo obtido p<0,001. 

Apesar do resultado indicar heterocedasticidade, a robustez dos testes F face 

ao afastamento pressupostos permite a utilização do modelo ANOVA, mesmo 

com a presença de heterocedasticidade (Dawsan e Trapp 2003).  

Os resultados da análise de variância fatorial (ANOVA), com duas 

dimensões, para examinar o efeito do tipo de cerâmica e da cor sobre os 

valores do Logaritmo da Transmitância são apresentados na tabela 3.5.   

 

Tabela 3.5 – Análise de variância (ANOVA) com duas dimensões, do LOG Transmitância 
para o comprimento de onda 468 nm. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. * 

p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Pigmentação 0,317 2 1,588 932,341 <0,001*** 

Cerâmica 0,897 2 0,448 263,232 <0,001*** 

Pigmentação/Cerâmica 0,637 4 0,159 93,469 <0,001*** 

Residual 0,061 36 0,002   

 

Há uma evidência muito forte de uma diferença estatisticamente 

significativa entre as pigmentações avaliadas (p<0,001). Os resultados desta 

análise mostram que também é estatisticamente significativa a marca de 

cerâmica (p<0,001). Foi ainda observada uma interação estatisticamente 

significativa entre as duas variáveis independentes (p<0,001), indicando que o 

efeito da cor variou consoante a cerâmica utilizada. A interação significativa 

entre a cor e a cerâmica encontra-se ilustrada na Figura 3.16. 
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Figura 3.16 – Gráfico de interação de cor/cerâmica (efeito: pigmentação vs. Cerâmica; variável 
dependente: Transmitância).    

 

Com o objetivo de determinar o efeito da pigmentação em cada sistema 

de cerâmica foi realizada uma análise de variância (ANOVA) de uma dimensão 

para cada um dos sistemas cerâmicos. Verificou-se que a Transmitância foi 

influenciada de forma estatisticamente muito significativa (p<0,001) pela 

pigmentação em todos os sistemas de cerâmica (Tabela 3.6, 3.8 e 3.10) tendo 

sido realizada a comparação múltipla entre os grupos, segundo o método de 

Tukey (Tabela 3.7, 3.9 e 3.11, Figuras 3.17, 3.18 e 3.19).  

 

Tabela 3.6 –  Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, do LOG da Transmitância 
no comprimento de onda de 468 nm para a cerâmica Lava Frame. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus 

de liberdade; QM – Quadrado médio. * p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Cerâmica Lava Frame 0,900 2 0,450 124,600 <0,001*** 

Residual 0,043 12 0,004   

 

 

Tabela 3.7 –  Resultados das comparações múltiplas entre os grupos, segundo o método 
Tukey, para a cerâmica Lava. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio.* p<0,05   ** 

p<0,01   *** p<0,001 

Cerâmica  Vs. Diferença entre 
médias 

Erro 
padrão 

Valor p 

Lava Frame sem cor Lava Frame A1 

Lava Frame A4 

0,08827 

0,55796 

0,03800 

0,03800 

0,091 

<0,001*** 

Lava Frame A4 Lava Frame A1 0,46969 0,03800 <0,001*** 
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Figura 3.17 – Médias e desvios padrão da Transmitância obtida para o comprimento de onda 
468 nm para a cerâmica Lava Frame. Os grupos representados sob a mesma linha não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas (α=0,05).  

 

 

Tabela 3.8 – Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, do LOG da Transmitância no 
comprimento de onda de 468 nm para a cerâmica Ice Zirkon Translucent. SQ – Soma dos quadrados; 

GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. * p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Cerâmica Ice Zirkon 
Translucent 

2,603 2 1,301 3197,085 <0,001*** 

Residual 0,005 12 0,000   

 

 

Tabela 3.9 – Resultados das comparações múltiplas entre os grupos, segundo o método 

Tukey, para a cerâmica Ice Zirkon Translucent. * p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001 

Cerâmica  Vs. Diferença entre 
médias 

Erro 
padrão 

Valor p 

Ice Zirkon Translucent sem 
cor 

 A1 

 A4 

0,43987 

1,01720 

0,01276 

0,01276 

<0,001*** 

<0,001*** 

Ice Zirkon Translucent A4  A1 0,57734 0,01276 <0,001*** 
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Figura 3.18 – Médias e desvios padrão da Transmitância obtida para o comprimento de onda 
468 nm para a cerâmica Ice Zirkon Translucent. 

 

Tabela 3.10 – Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, do LOG da Transmitância 
no comprimento de onda de 468 nm para a cerâmica Zirkon Prettau. SQ – Soma dos quadrados; GL- 

Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. * p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Cerâmica Prettau 
Zirkon  

0,312 2 0,156 142,437 <0,001*** 

Residual 0,013 12 0,001   

 

 

Tabela 3.11 – Resultados das comparações múltiplas entre os grupos, segundo o método 

Tukey, para a cerâmica Prettau Zirkon. * p<0,05   ** p<0,01   *** p<0,001 

Cerâmica  Vs. Diferença 
entre médias 

Erro 
padrão 

Valor p 

Prettau sem cor  A1 

 A4 

0,17023 

0,35306 

0,2092 

0,2092 

<0,001*** 

<0,001*** 

Prettau A4  A1 0,18283 0,2092 <0,001*** 
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Figura 3.19 – Médias e desvios padrão da Transmitância obtida para o comprimento de onda 
468 nm para a cerâmicas Prettau Zirkon. 

 

Em todos os sistemas cerâmicos avaliados a pigmentação em A4 

apresentou uma menor Transmitância comparativamente à não pigmentação 

e à pigmentação em A1 (p<0,001).  

 A pigmentação A1 permitiu obter uma menor Transmitância relativamente 

aos grupos não pigmentados, com exceção do sistema cerâmico Lava Frame, 

onde não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

(p=0,091).  

  O sistema de cerâmica Prettau Zirkon apresentou maior Transmitância em 

todas as cores avaliadas. 

 

3.4.3  Resultados da caracterização morfológica da superfície das cerâmicas  

 

As figuras 3.20 a 3.28 expressão a morfologia de superfície de cada zircónia 

em SEM com as ampliações de 1000x, 3000x e 10000x. 
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Figura 3.20 (A, B e C) – Cerâmica Lava Frame com ampliação de (A) 1000x, (B) 3000x e (C) 

10000x. 

Figura 3.21 (A, B e C) – Cerâmica Lava Frame A1 com ampliação de (A) 1000x, (B) 3000x e 

(C) 10000x.  

Figura 3.22 (A, B e C) – Cerâmica Lava Frame A4 com ampliação de (A) 1000x, (B) 3000x e 

(C) 10000x.  

Figura 3.23 (A, B e C) – Cerâmica Ice Zirkon Translucent com ampliação de (A) 1000x, (B) 

3000x e (C) 10000x. 

Figura 3.24 (A, B e C) – Cerâmica Ice Zirkon Translucent A1 com ampliação de (A) 1000x, (B) 

3000x e (C) 10000x.  

A B 

A B C 

A B C 

A B C 

C 
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Figura 3.25 (A, B e C) – Cerâmica Ice Zirkon Translucent A4 com ampliação de (A) 1000x, (B) 

3000x e (C) 10000x. 

Figura 3.26 (A, B e C) – Cerâmica Prettau Zirkon com ampliação de (A) 1000x, (B) 3000x e 

(C) 10000x. 

Figura 3.27 (A, B e C)  – Cerâmica Prettau Zirkon A1 com ampliação de (A) 1000x, (B) 3000x 

e (C) 10000x. 

Figura 3.28 (A, B e C) – Cerâmica Prettau Zirkon A4 com ampliação de (A) 1000x, (B) 3000x 

e (C) 10000x . 

  

Da observação das imagens com ampliação de 10000x, a cerâmica 

Lava Frame (Figura 3.20) parece apresentar os grãos ligeiramente maiores em 

comparação com os restantes espécimes não pigmentados.  

As cerâmicas Zirkonzahn não pigmentadas analisadas aparentam uma 

ligeira diferença na forma dos grãos, com uma forma mais esférica e mais 

organizada na Ice Zirkon Translucent (Figura 3.23) e uma forma mais de “romã” 
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na Prettau Zirkon (Figura 3.26), em que é notório a presença de cristais de 

diferentes tamanhos.  

As cerâmicas de zircónia pigmentadas parecem ter um tamanho médio 

do grão maior que as correspondentes não pigmentadas. 

 A avaliação da morfologia de superfície permitiu ainda identificar a 

presença de poros aparentemente mais frequentes nas amostras pigmentadas 

(Figura 3.29). 

 

      

       

 

Figura 3.29 (A, B, C, D, E, F) – Imagem de SEM demostrando a presença de poros. (A) Ice 
Zirkon Translucent A1 3000x, (B) Ice Zirkon Translucent A4 3000x, (C) Prettau Zirkon A1 
3000x, (D) Prettau Zirkon A4 3000x, (E) Lava Frame A4 10000x e (F) Lava Frame A4 3000x. 
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3.4.4 Resultados da composição química das cerâmicas  

 

As cerâmicas avaliadas não apresentaram diferenças mensuráveis na 

composição química. Os elementos identificados foram apenas dois: Oxigénio 

e Zircónio. A percentagem destes elementos nas cerâmicas avaliadas foi muito 

semelhante, com o Oxigénio a apresentar um valor ligeiramente mais elevado 

na cerâmica Prettau Zirkon A4, e o Zircónio com um valor ligeiramente mais 

elevado na Prettau Zirkon (Tabela 3.12). A cerâmica que mostrou menor 

percentagem de peso de Zircónio foi a Prettau Zirkon A4. Os espectros obtidos 

podem ser consultados no apêndice 2 - I. 

 

Tabela 3.12 - Elementos químicos, em percentagem de peso, presentes nos espécimes de 

zircónia avaliadas. 

 

Lava 
Frame 

Lava 
Frame 

A1 

Lava 
Frame 

A4 
Ice Zirkon 

Translucent 

Ice Zirkon 
Translucent 

A1 

Ice Zirkon 
Translucent 

A1 
Prettau 
Zirkon      

Prettau 
Zirkon 

A1 

Prettau 
Zirkon 

A4 

Oxigénio 23,90 24,33 24,82 24,37 24,20 24,44 23,88 24,34 24,86 

Zircónio 76,10 75,67 75,18 75,63 75,80 75,56 76,12 75,66 75,14 

 

3.4.5 Resultados da avaliação do tamanho médio do grão  

 

O tamanho médio do grão variou entre 0,43 e 0,82 µm. A Prettau Zirkon 

sem pigmentação foi a zircónia que apresentou um valor médio do tamanho 

do grão mais baixo. A Prettau Zirkon A4 obteve o valor mais alto (tabela 3.13). 

 

Tabela 3.13 - Tamanho do grão, µm, por marca de zircónia. 

Cerâmica Tamanho médio do grão 

Lava Frame 0,64 

Lava Frame A1 0,53 

Lava Frame A4 0,69 

Ice Zirkon Translucent  0,5 

Ice Zirkon Translucent A1 0,6 

Ice Zirkon Translucent A4 0,72 

Prettau Zirkon  0,43 

Prettau Zirkon A1 0,62 

Prettau Zirkon A4 0,82 
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Na figura 3.30 são apresentados simultaneamente os resultados do 

tamanho médio do grão e da Transmitância obtidos para cada grupo em 

estudo. 

 

 

Figura 3.30 – Transmitância para o comprimento de onda 468 nm e o tamanho do grão 

registado (µm). 
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3.5 Discussão  
 

3.5.1 Metodologia utilizada  

 

Existem vários tipos de cerâmicas de zircónia para Medicina Dentária que, 

apesar de pertencerem maioritariamente ao sistema 3Y-TZP, apresentam 

propriedades físicas e técnicas laboratoriais ligeiramente diferentes. Existem 

pelo menos dois sistemas em que os blocos de material são cortados numa 

fase em que a zircónia está totalmente sinterizada, a Everest ZH da KAVO e 

DC-Zirkon da DCS Dental AG, mas na grande maioria dos sistemas a zircónia 

é cortada quando se encontra apenas parcialmente sinterizada (Denry e Kelly 

2008; Miyazaki e col. 2013). As zircónias parcialmente sinterizadas são as 

mais frequentemente utilizadas devido às vantagens que apresentam nas 

etapas laboratoriais. Como características favoráveis, estas zircónias são mais 

fáceis de cortar, implicando um menor desgaste de brocas comparativamente 

às zircónias totalmente sinterizadas. Estas, por seu lado, têm uma maior 

produção de calor durante o corte, o que pode gerar defeitos estruturais, sendo 

todo o processo mais longo e dispendioso (Parker 2007). Em consequência 

disto, a maioria dos clínicos utiliza zircónias parcialmente sinterizadas. Foi 

essa a razão para a escolha dos sistemas de zircónia avaliados neste estudo 

ter sido em três sistemas de zircónia parcialmente sinterizadas. 

As zircónias parcialmente sinterizadas, também designadas em estado 

verde, sofrem alterações dimensionais com a realização da sinterização final. 

Por essa razão os espécimes formam sobredimensionados em 20%, de forma 

a que, após a sinterização final fossem obtidos espécimes com a espessura 

final de aproximadamente 0,6 mm. A seleção da espessura dos espécimes 

baseou-se nas recomendações dos fabricantes e em alguns estudos já 

publicados (McLaren e White 1999; Rasetto e col. 2004; Spyropoulou e col. 

2011). Para a realização de uma coroa em zircónia deve ser realizada uma 

redução dentária que proporcione um volume mínimo para obter resistência 

mecânica da infraestrutura e caracterização estética final. Na sua maioria os 

fabricantes consideram a espessura de 0,5 mm como a espessura mínima 
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para prevenir a deformação da infraestrutura durante a sinterização final 

(Denry e Kelly 2008; Zarone, Russo e Sorrentino 2011; Miyazaki e col. 2013).  

Uma das variáveis avaliadas neste estudo foi a pigmentação da zircónia. 

As primeiras zircónias usadas em Medicina Dentária eram brancas e opacas. 

Mais recentemente passou a ser possível pigmentar a zircónia. A limitação da 

zircónia branca e opaca reside na dificuldade de esconder, com a cerâmica de 

caracterização, a cor branca-opaca da infraestrutura que em nada mimetiza o 

dente. Um desafio laboratorial que é parecido a esconder a cor cinzenta de 

uma infraestrutura metálica aquando da realização de uma coroa metalo-

cerâmica. Dos vários sistemas de zircónia o sistema Lava foi pioneiro na 

pigmentação da zircónia, sendo possível pigmentar em sete cores com base 

na escala Vita mediante a imersão nos respetivos líquidos. Atualmente, a 

maioria dos sistemas de zircónia pode ser pigmentado mediante a imersão das 

infraestruturas em líquidos previamente à realização da sinterização final. Com 

a pigmentação da infraestrutura é necessário um menor espaço para a 

cerâmica de caracterização e obtêm-se um resultado mais estético aliado a 

uma menor redução dentária (Devigus e Lombardi 2004; Denry e Kelly 2008). 

A premência do estudo da influência da pigmentação na translucidez da 

zircónia reside no facto que ser uma técnica muito utilizada, com alguns 

estudos a demonstrarem ter influência na microestrutura da cerâmica e logo 

nas suas propriedades físicas finais (Aboushelib, Kleverlaan e Feilzer 2008; 

Shah, Holloway e Denry 2008). 

A metodologia utilizada na avaliação da translucidez das cerâmicas foi 

dupla, mediante o uso de um radiómetro e também com o recurso à 

espectrofotometria. A utilização do radiómetro está descrita em alguns estudos 

como um método simples e prático de medir a intensidade de luz que atravessa 

a cerâmica, sendo na maioria dos casos usado o radiómetro digital por permitir 

uma maior precisão de registo de intensidade (Rasetto e col. 2004; Cekic-

Nagas, Egilmez e Ergun 2012; Duran e Güler 2012).  

A avaliação das cerâmicas por espectrofotometria foi realizada por ser um 

método mais fiável de avaliar a translucidez e que permite saber com exatidão 
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qual a Transmitância num determinado comprimento de onda (Brodbelt, 

O’Brien e Fan 1980; Linden e col. 1991; Dias e col. 2010). 

Até à data não existe uma metodologia standard para avaliar as 

propriedades óticas da cerâmica, o que justifica as várias metodologias 

presentes em diferentes estudos. Consequência disto, é por vezes difícil 

comparar resultados entre diferentes estudos (Stawarczyk e col. 2014). 

A translucidez é definida como a quantidade de luz que é transmitida 

através de um material ou corpo (Melo e col. 2005 A e B). Em sua decorrência, 

o material desenvolve a aparência de naturalidade ao elemento dentário. 

Como anteriormente citado, a translucidez é também um fator importante para 

a fotopolimerização de um cimento de resina (Ilie e Hickel 2008). Maior 

translucidez permite uma maior quantidade de fotoiniciadores ativados e um 

maior grau de conversão da resina (Ilie e Hickel 2008).  

Na ótica da fotopolimerização de um cimento subjacente a uma cerâmica é 

desejável uma elevada Transmitância de luz no comprimento de onda que 

ativa o fotoiniciador presente no cimento. Na continuidade deste trabalho será 

realizado um estudo que irá avaliar a capacidade de fotopolimerização do 

cimento Variolink II Base através das zircónias aqui avaliadas. Segundo 

informação prestada pelo fabricante, este cimento tem como fotoiniciador a 

canforoquinona, cujo pico de absorção se situa nos 468 nm (Brodbelt, O’Brien 

e Fan 1980; Linden e col. 1991). Por essa razão foi realizada a análise 

estatística do valor de Transmitância obtido, para cada espécime, nesse 

comprimento de onda.    

Para melhor compreender as diferenças de Transmitância obtidas foi 

analisada a microestrutura das cerâmicas em estudo através de SEM-EDS. A 

utilização do SEM associada a detetores de raios X (sonda EDS ou EDX) é a 

metodologias mais usada nos estudos que caraterizam a morfologia de 

superfície da zircónia e que identificam a sua composição química, razão pela 

qual foi a metodologia usada neste trabalho (Hjerppe e col. 2008; Lazar e col. 

2008; Shah, Holloway e Denry 2008; Kim e col. 2013 B; Stawarczyk e col. 

2014). 
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3.5.2 Análise dos resultados obtidos com radiómetro 

 

Os resultados obtidos neste estudo confirmam a existência de diferenças 

na transmissão de luz, medida por radiómetro, através das diferentes zircónias 

e pigmentações em estudo. No entanto, uma importante limitação deste estudo 

foi o uso do radiómetro analógico. Este radiómetro não tornou possível registar 

um valor preciso para cada espécime de cerâmica. A escala deste radiómetro 

é uma escala ampla (de 0 a 2000 mW/cm2) mas muito estreita o que faz com 

seja impossível diferenciar medições muito próximas. Dessa forma todos os 

cinco espécimes de cada grupo registaram o mesmo valor de intensidade. Não 

existindo variabilidade entre as medições de cada grupo não foi possível 

realizar uma análise estatística inferencial, e tirar conclusões estatisticamente 

significativas. 

A avaliação da transmissão de luz de um fotopolimerizador através da 

cerâmica mediante o uso do radiómetro foi descrita por Rasetto e 

colaboradores em 2004. Esse estudo avaliou três fotopolimerizadores, um 

halogéneo convencional (660 mW/cm2), um halogéneo de alta intensidade 

(1050 mW/cm2), e um plasma (2475 mW/cm2), e três espessuras da 

infraestrutura de Procera (0,25 mm, 0,4 mm e 0,6 mm). Estes investigadores 

verificaram que a intensidade da luz transmitida através da cerâmica diminuiu 

com o aumento da espessura da infraestrutura, sendo inferior a 300 mW/cm2 

para o halogéneo convencional em todas as espessuras de infraestruturas 

avaliadas. Para a espessura da infraestrutura Procera mais frequentemente 

utilizada, 0,6 mm, apenas com o fotopolimerizador de plasma se conseguiu a 

transmissão de intensidade de luz superior a 300 mW/cm2. Segundo alguns 

estudos uma intensidade inferior a 300 mW/cm2 pode não permitir uma 

adequada polimerização (Rueggeberg, Caughman e Curtis Jr. 1994; Fan e col. 

2002).  

A organização internacional para a estandardização (ISO) recomenda 

uma intensidade mínima de luz de 300 mW/cm2 para garantir a adequada 

polimerização das resinas (Fan e col. 2002). Contudo, no presente estudo 

constatou-se que quatro dos nove grupos testados apresentam uma 
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transmissão de luz através da zircónia cuja intensidade foi inferior a 300 

mW/cm2. Esta constatação é válida para todos os grupos pigmentados em A4 

e para o grupo pigmentado em A1 na marca Ice Zirkon Translucent. Numa 

perspetiva clinica pode implicar uma atenuação significativa da luz e assim 

uma menor fotopolimerização dum cimento de resina. 

Num estudo recente, Duran e Güler (2012) avaliaram a transmissão de 

luz mediante o uso de um radiómetro digital numa cerâmica de zircónia com 

diferentes espessuras e pigmentadas numa das 16 cores da escala Vita. 

Constataram que para uma determinada matriz (A, B, C e D), o aumento do 

croma diminui a transmissão de luz. Tais resultados estão em consonância 

com os obtidos no presente estudo, em que se verificou existir uma redução 

da transmissão de luz para os grupos pigmentados, com uma redução superior 

nos pigmentados em A4 comparativamente aos em A1. 

É de salientar que no presente estudo se utilizou um fotopolimerizador 

LED com uma intensidade de luz elevada e de espectro amplo o que permite 

garantir a polimerização de resinas com outros fotoiniciadores que não a 

canforoquinona. No entanto, a realidade dos consultórios pode ser um pouco 

diferente e os resultados obtidos nesta investigação podem não ser 

diretamente transferidos para a clinica. Segundo um estudo de Al-Samadani e 

colaboradores (2013), os fotopolimerizadores de halogéneo convencionais 

continuam ainda a ser umas das fontes de polimerização usados pelos 

clínicos. Estes fotopolimerizadores geram temperaturas elevadas que 

provocam uma progressiva degradação dos filtros, lâmpadas e sistemas 

condutores, originando uma diminuição da intensidade de luz e reduzindo o 

seu tempo de vida efetivo. Por outro lado, a maioria dos clínicos não faz a 

manutenção destes aparelhos, substituindo o filtro e/ou lâmpada, o que explica 

a elevada percentagem de fotopolimerizadores de halogéneo usados no dia-

a-dia que produzem uma intensidade de luz inferior à mínima exigida. Al-

Samadani e colaboradores (2013) avaliaram 171 fotopolimerizadores do tipo 

halogéneo de duas faculdades de medicina dentária e de várias clinicas 

privadas. A média da intensidade emitida situava-se nos 373,1 mW/cm2 sendo 

registado o valor mais elevado de 526,6 e o mais baixo de 95,3 mW/cm2.  
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De acordo com o estudo anteriormente citado (Al-Samadani e col. 

2013), poderá dizer-se que o uso neste trabalho de um aparelho 

fotopolimerizador LED de alta intensidade pode não refletir a realidade da 

prática clinica. No entanto, se com este aparelho se obtiveram resultados 

inferiores a 300 mW/cm2 em alguns grupos de zircónia pigmentada, a 

fotopolimerização poderá ficar bastante comprometida utilizando aparelhos de 

menor intensidade.  

As limitações deste estudo, anteriormente referidas estimularam a 

necessidade de avaliar a transmissão de luz com outra metodologia, a 

espectrofotometria, a qual foi realizada utilizando os mesmos espécimes de 

zircónia utilizados para a avaliação com radiómetro.  

 

3.5.3 Análise dos resultados obtidos por espectrofotometria  

 

Como anteriormente referido, a espectrofotometria direta é um método 

fidedigno e muito referenciado na avaliação da translucidez dos materiais (Dias 

e col. 2008; Baldissara e col. 2010; Kim e col. 2013 B; Wang, Takahashi e 

Iwasaki 2013).  

Neste estudo foram analisados os valores de Transmitância para o 

comprimento de onda 468 nm e verificou-se que os sistemas de zircónia 

avaliados e as diferentes pigmentações influenciaram os valores de 

Transmitância, tendo as hipóteses nulas sido rejeitadas.  

No que se refere à influência do sistema de cerâmica, para 

compreendermos o que pode causar esta diferença na Transmitância temos 

que analisar a interação da luz com um corpo. Quando um feixe de luz alcança 

uma superfície parte da radiação sofre reflexão, refração, espalhamento, 

absorção e em parte é transmitida. Está descrito que a quantidade de luz que 

é absorvida e transmitida depende da quantidade de cristais e do tamanho 

destes em relação ao comprimento de onda incidente (Clarke 1983, citado por 

Heffernan e col. 2002 A e B). Um grão de tamanho superior ao comprimento 

de onda incidente resulta num comportamento opaco (Clarke 1983 citado por 
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Heffernan e col. 2002 A). A influência da quantidade de cristais na translucidez 

explica que a zircónia seja menos translúcida que a cerâmica feldspática, e o 

dissilicato de lítio para as quais são relatados excelentes resultados estéticos. 

A zircónia e a alumina têm um elevado conteúdo cristalino, potenciando o efeito 

de espalhamento o que as torna relativamente opacas à luz visível (Conrad, 

Seong e Pesun 2007). 

A zircónia mais utilizada em Medicina Dentária é a 3Y-TZP, zircónia 

tetragonal parcialmente estabilizada por ítrio, cuja dimensão média das 

partículas se situa entre os 0,2 e os 0,8 µm (Zhang 2014). O tamanho médio 

das partículas pode variar em consequência de alterações nas condições de 

sinterização, como a pressão, a temperatura e o tempo. Temperaturas mais 

elevadas e tempos mais longos de sinterização produzem partículas de 

maiores dimensões. Por outro lado, a pressão aquando da sinterização ou a 

presença de aditivos como a alumina inibe o crescimento do grão (Kim e col. 

2013 B; Stawarczyk e col. 2013; Inokoshi e col. 2014 B; Stawarczyk e col. 

2014). 

A comparação do tamanho médio do grão nas zircónias não pigmentadas 

mostrou haver diferenças entre as marcas avaliadas, com a Lava Frame a 

obter o maior tamanho médio do grão e a Prettau Zirkon o menor tamanho. 

Esta variabilidade entre marcas está de acordo com a literatura. Aboushelib, 

Kleverlaan e Feilzer (2008) analisaram o tamanho médio de três marcas de 

zircónia (Cercon, Lava e Procera Zircónia) e obtiveram valores diferentes, que 

variaram entre os 0,3 a 1,6 µm. Também Kim e colaboradores (2013 B) 

avaliaram o tamanho médio do grão de duas marcas de zircónia sinterizadas 

em diferentes condições (Lava e a KaVo) e obtiveram valores que variaram 

entre 0,347 – 1,512 µm para a Lava e 0,373 – 1,481 µm para a KaVo.  

No presente estudo, nos diferentes sistemas de zircónia não pigmentados 

obteve-se uma Transmitância de luz variável, com a Prettau Zirkon superior à 

Ice Zirkon Translucent e esta superior à Lava Frame. As diferenças 

encontradas na translucidez das zircónias avaliadas pode ser consequência 

da estrutura cristalina, consequência dos diferentes métodos de 

processamento (Baldissara e col. 2010), de elementos químicos adicionados 



Estudo da transmissão de luz 

 

 
63 

e do tamanho/forma das partículas de pó inicialmente selecionadas. A 

avaliação do tamanho médio do grão também variou entre as zircónias numa 

relação oposta à Transmitância: Lava Frame superior à Ice Zirkon Translucent 

e esta superior à Prettau Zirkon. Esta relação inversa entre tamanho do grão e 

Transmitância está de acordo com os resultados obtidos por Kim e 

colaboradores (2013 B) e Zhang (2014) (Figura 3.30).  

A 3Y-TZP é uma estrutura policristalina, maioritariamente constituída por 

cristais tetragonais e em menor quantidade cúbicos. Por essa razão, tem um 

comportamento birrefringente, resultando no espalhamento da luz entre os 

grãos com diferente orientação cristalográfica, o que diminui a sua translucidez 

(Zhang 2014). A forma de diminuir significativamente a opacidade através 

deste fenómeno de espalhamento da luz entre grãos é aumentar o tamanho 

do mesmo, para perto dos 10 µm, causando assim uma menor interação da 

luz com os limites dos grãos enquanto atravessa o material (Clarke 1983, 

citado por Heffernan e col. 2002 A e B). Contudo o limite máximo do tamanho 

do grão situa-se no 1 µm, acima do qual há uma transformação espontânea de 

fase tetragonal para monoclínica com consequentes implicações na resistência 

à fratura da zircónia. Por essa razão otimizar a translucidez mediante o 

aumento do tamanho médio do grão não é viável (Zhang 2014).   

A correlação entre o tamanho médio do grão, a translucidez da zircónia e 

as condições de sinterização foi avaliada por Shawarczyk e colaboradores 

(2014). Segundo este estudo, uma temperatura final mais elevada resulta em 

grãos de maior dimensão, contudo entre grupos com grãos de maior e grupos 

com grãos de menor dimensão podem não ser encontradas diferenças na 

translucidez. Estes investigadores sugerem que outros fatores, além do 

tamanho do grão, possam afetar a translucidez. As diferentes zircónias 

estudadas por este investigador variam nas proporções dos seus constituintes 

químicos e isso pode ter influência na translucidez. Segundo Zhang (2014) a 

adição de óxido de alumínio, um aditivo que permite diminuir o tempo de 

sinterização, está associada a uma inibição do crescimento do grão que 

aumenta a translucidez. Por outro lado, a quantidade de óxido de ítrio 

adicionada varia ligeiramente entre marcas (Shawarczyk e col. 2014) e em 

consequência disso varia a proporção entre fase cúbica e tetragonal. 
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Tipicamente uma zircónia com 3 mol% de óxido de ítrio tem 90% de fase 

tetragonal à temperatura ambiente. Um aumento da proporção de óxido de ítrio 

aumenta a fase cúbica. Com 8 mol% de óxido de ítrio a zircónia é totalmente 

cúbica e translúcida mas muito menos resistente que uma zircónia 

parcialmente estabilizada. Atentos ao facto de que um aumento da fase cubica 

é benéfico para a translucidez, a indústria tem aumentado a percentagem de 

óxido de ítrio adicionada à zircónia (Zhang 2014). Contudo o aumento da fase 

cúbica deve ser mínimo de forma a não comprometer a resistência mecânica 

da cerâmica.  

No presente estudo, a avaliação da composição química não identificou 

diferenças nos constituintes químicos nas três marcas de zircónias avaliadas. 

Foram encontrados apenas dois componentes químicos, o oxigénio e o 

zircónio, numa proporção que variou dentro das diferentes marcas e 

pigmentações testadas. Segundo informação cedida pelos fabricantes existem 

outros constituintes como o ítrio e a alumínio e no caso das espécimes 

pigmentadas o ferro, o bismuto ou o cério (Zarone, Russo e Sorrentino 2011). 

Contudo nenhum destes elementos foi detetado. Por um lado, a técnica 

utilizada, a sonda EDS, tem como limitação a incapacidade de detetar 

componentes presentes numa percentagem inferior a 1% (Hjerppe e col. 

2008), e por outro lado o pico de emissão mais marcado, o de zircónio, pode 

ocultar picos de menor intensidade adjacentes, como é o caso do ítrio, que 

pode dessa forma não ser detetado. O ítrio e o zircónio são elementos de 

número atómico muito próximo e dessa forma com espectros de raios-X 

coincidentes.  

 

Foi observado um efeito da pigmentação das zircónia na Transmitância da 

luz. Verificou-se que os espécimes com pigmentação A4 apresentaram uma 

menor Transmitância relativamente aos espécimes não pigmentados e com 

pigmentação A1, para todos os sistemas cerâmicos. A pigmentação A1 obteve 

uma menor Transmitância relativamente aos espécimes não pigmentados, 

com exceção dos fabricados em Lava, onde não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas.  
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Para pigmentar a zircónia existem duas técnicas. Uma das técnicas requer 

a mistura de óxidos metálicos com o pó de zircónio antes de este ser 

sinterizado. A outra técnica, e a mais popular e a que foi usada neste estudo, 

envolve a infiltração das infraestruturas, antes da sinterização final, mediante 

a imersão em soluções de forma a produzir uma das variadas cores possíveis. 

Alguns óxidos como o ferro, cobre, cobalto, magnésio e alguns opacificantes 

como os óxidos de estanho, zinco, alumínio, titânio podem ser adicionados à 

cerâmica. Alguns óxidos como o óxido de ferro, o óxido bismuto e o óxido de 

cério podem ser adicionados em diferente proporções dando uma coloração 

entre o castanho e o amarelo que reproduz a maioria das cores da escala Vita. 

Estes óxidos têm um índice de refração diferente do de óxido de zircónio, 

resultando em espalhamento e uma menor transmissão da luz é obtida nos 

espécimes quanto maior for a saturação destes óxidos (Pecho e col. 2012; 

Zhang 2014).  

A avaliação do tamanho médio do grão permitiu verificar que os grupos 

pigmentados apresentaram um tamanho médio do grão maior que os 

respetivos grupos não pigmentados, à exceção da Lava Frame A1. Estes 

resultados estão de acordo com a literatura. Shah, Holloway e Denry (2008) 

avaliaram o efeito da pigmentação da zircónia (TZ-3YE, Tosoh) no tamanho 

médio do grão. Utilizaram três líquidos pigmentantes experimentais de acetato 

de cério, cloreto de cério e cloreto de bismuto. Adicionalmente avaliaram 

espécimes não pigmentados. Obtiveram um tamanho médio do grão de 0,318 

µm para o grupo não pigmentado e valores entre 0,349 e 0,357 µm para os 

grupos pigmentados. Também Aboushelib, Kleverlaan e Feilzer (2008) 

analisaram o efeito da pigmentação no tamanho médio do grão de zircónia 

Lava e Cercon. Em ambas as marcas observaram um aumento do tamanho 

médio do grão com a pigmentação, que na Cercon base passou de 0,3 para 

0,6 µm e na Lava de 0,5 para 0,58 µm. O aumento do tamanho do grão com a 

pigmentação pode ser consequência da adição dos elementos químicos que 

dão a pigmentação. Num estudo de 1995, Boutz e colaboradores verificaram 

que a presença de cério aumenta o tamanho médio do grão. O óxido de cério 

é citado como um dos elementos químicos presentes nos líquidos 

pigmentantes e um dos responsáveis pela obtenção de uma cor entre o 
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castanho e o amarelo em função da sua proporção (Shah, Holloway e Denry 

2008). 

A diminuição da Transmitância observada nos grupos pigmentados é 

consequência da presença de óxidos pigmentantes e do aumento do tamanho 

do grão, já associado a uma menor transmissão de luz por outros estudos  (Kim 

e colaboradores 2013 B e Zhang 2014). Como já foi referido, um tamanho de 

grão superior ao comprimento de onda incidente resulta num comportamento 

mais opaco. Neste estudo avaliou-se o comprimento de onda 468 nm (0,469 

µm) e todos os espécimes pigmentados apresentaram um tamanho de grão 

superior ao comprimento de onda incidente, verificando-se que quanto maior 

é a discrepância entre tamanho do grão e o comprimento de onda maior é a 

opacidade (Figura 3.30). A constatação de que a pigmentação em A1 do 

sistema Lava Frame não aumenta o tamanho do grão é oposta ao obtido na 

generalidade das pigmentações. Tal facto pode justificar a semelhança na 

Transmitância encontrada neste sistema entre a pigmentação em A1 e a não 

pigmentação.  

Apesar de se verificar uma atenuação da Transmitância com a 

pigmentação, todas as zircónias avaliadas permitem a passagem de luz. O 

valor mais baixo encontrado foi obtido na Ice Zirkon Translucent A4 com 0,18 

(18%). Estudos recentes (Baldissara e col. 2010; Wang, Takahashi e Iwasaki 

2013) demonstraram que todas as zircónias têm algum grau de translucidez 

embora os artigos mais antigos (Heffernan e col. 2002 A; Chen e col. 2008) 

citem valores nulos de Transmitância para as zircónias testadas. Esta 

divergência de resultados é provavelmente a consequência de alterações 

introduzidas pelos fabricantes destes materiais no sentido de melhorar a sua 

translucidez.  

Um estudo recente, Baldissara e colaboradores (2010), avaliaram sete 

sistemas de zircónia e em todos foi observada translucidez. Em contraste com 

o estudo de Chen e colaboradores (2008) que registou translucidez nula para 

o sistema Cercon Base, Baldissara e colaboradores (2010) obtiveram valores 

de 42,1% de translucidez para o Cercon Base, comparativamente ao grupo 

controlo de dissilicato de lítio. A avaliação do sistema Lava obteve a maior 
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translucidez, 71,7%, comparativamente ao controlo. O resultado obtido para a 

Lava foi superior ao resultado obtido no presente estudo (46%), sendo tal 

diferença provavelmente está relacionada com a menor espessura dos 

espécimes (0,3 mm). 

A avaliação da pigmentação da zircónia na sua translucidez foi estudada 

por Spyropoulou e colaboradores (2011). Estes investigadores avaliaram 

zircónia Procera pigmentada em light, medium e intense e avaliaram a 

translucidez por espectrofotometria apresentado os resultados em ratio de 

contraste (preto/branco). Os valores variaram entre 0,877 para zircónia 

medium e 0,885 para a zircónia intense. Estatisticamente a zircónia light e 

medium são semelhantes mas inferiores à intense.  

Tuncel e colaboradores (2013) avaliaram o efeito da pigmentação da 

zircónia Ice Zirkon na translucidez. A pigmentação foi obtida mediante a 

imersão em líquidos pigmentantes em 5 cores diferentes A2, A3, B1, C2, D2. 

Foi realizado um grupo controlo não pigmentado. Avaliaram a translucidez por 

espectrofotometria e apresentaram resultados em ratio de contraste. 

Obtiveram valores muito semelhantes que variaram entre o 0,74 para o grupo 

controlo e entre o 0,78 para A2, A3, C2, D2. O grupo controlo foi 

estatisticamente superior a todos os grupos pigmentados. A pigmentação 

diminuiu a translucidez, sendo a pigmentação em A2, A3, C2 e D2 

estatisticamente semelhante. O grupo B1 mostrou-se ser estatisticamente 

menos translúcido que o grupo controlo e mais translúcido que todas as outras 

pigmentações avaliadas. À semelhança do atual estudo, existe diferença entre 

a pigmentação e a não pigmentação e uma maior saturação da cor apresenta 

menor translucidez. 

Além da análise estatística dos valores para o comprimento de onda de 

468 nm é ainda possível estudar os resultados da Transmitância e Absorvância 

na forma gráfica. A observação das curvas de Transmitância permite verificar 

que, para todos os sistemas de cerâmica avaliados e para todas as 

pigmentações testadas, há um aumento da Transmitância com o aumento do 

comprimento de onda. Dias e colaboradores (2008) avaliaram a translucidez 

de cerâmicas por espectrofotometria e obtiveram resultados semelhantes. 
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Concluíram que a transmissão de luz através da cerâmica aumenta com o 

aumento do comprimento de onda. Também Kim e colaboradores (2013) 

obtiveram resultados similares. A importância deste achado está relacionada 

com o fato de os fotoiniciadores terem diferentes picos de absorção. A 

canforoquinona tem um pico de absorção máximo nos 468 nm, a 

fenilpropanediona (PPD) nos 410 nm, o óxido de bisacrilfosfine (BAPO) entre 

320 e 290 nm e o óxido de triacilfosfine (TPO) 381 nm. Um cimento de resina 

que contém canforoquinona pode potencialmente ser melhor polimerizado 

quando utilizado na cimentação de cerâmicas, em comparação com os 

restantes fotoiniciadores, porque há maior atenuação de luz para 

comprimentos de onda inferiores. O aumento da Transmitância com o aumento 

do comprimento de onda foi também constatado por Brodbelt, O’Brien e Fan 

(1980), Linden e colaboradores (1991) e Zhang (2014).  

Deve ser levado em consideração que a análise de translucidez das 

infraestruturas de zircónia foi realizada sem a cerâmica de revestimento e por 

isso não é uma situação fielmente representativas do que ocorrre na clínica, 

na qual pela presença da cerâmica de revestimento há uma maior diminuição 

da translucidez em função da espessura e opacidade do material de 

revestimento por si só (Heffernan e col. 2002 B; Luo e Zhang 2010). Além 

disso, o estudo foi realizado em espécimes planos, em vez de restaurações 

que simulam a anatomia da coroa dentária, o, que poderia permitir tirar 

conclusões mais representativas da realidade clínica. 
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3.6 Conclusões  

 

Este estudo permite concluir que: 

O tipo de zircónia influencia significativamente a transmissão de luz.  

A pigmentação influencia significativamente a transmissão de luz. Os 

grupos pigmentados em A4 têm a menor translucidez e os grupos não 

pigmentados a maior.  

As zircónias e pigmentações testadas apresentaram diferenças na 

morfologia de superfície mas não foram identificadas diferenças na 

composição química. O tamanho médio do grão variou, dependendo da marca 

e pigmentação testada. 
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4. ESTUDO 2: EFEITO DE DIFERENTES ZIRCÓNIAS E 

PIGMENTAÇÕES SOBRE O GRAU DE CONVERSÃO DE UM 

CIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZADO – AVALIAÇÃO 

DA MICRODUREZA  

 

4.1 Introdução  

  

Para que qualquer reabilitação fixa tenha sucesso, é fundamental que 

exista uma boa adesão entre a infraestrutura e a estrutura dentária 

remanescente. Isto apenas será conseguido se os cimentos de resina 

apresentarem as propriedades físicas e químicas necessárias à obtenção de 

uma elevada resistência mecânica, dependendo estas caraterísticas do grau 

de conversão alcançado. Só através da obtenção de uma adequada 

polimerização do cimento é possível prevenir o aparecimento de 

microinfiltração nas interfaces de união que condicionará a saúde dos tecidos 

dentários e o sucesso a longo prazo da restauração (Ilie e Hickel 2008).  

 

4.1.1 Reação de polimerização 

 

Na polimerização de uma resina, diversas reações químicas, transformam 

o monómero em polímero.  

As moléculas de monómero são moléculas insaturadas que apresentam 

ligações duplas entre átomos de carbono. Através da quebra destas ligações 

duplas torna-se possível o estabelecimento de ligações covalentes entre as 
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várias moléculas do monómero e a consequente formação das cadeias 

poliméricas de maior peso molecular (Rawls 2003).  

Durante a reação de polimerização nem todas as ligações duplas são 

consumidas. O conceito “grau de conversão” é utilizado para representar a 

percentagem de ligações duplas que foram convertidas em ligações simples 

durante a reação de polimerização (Anusavice e Brantley 2003).  

A obtenção de um grau de conversão elevado é um fator importante para a 

otimização das propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas 

(Ferracane 1985; Ferracane e col. 1997). O grau de conversão influencia 

várias propriedades da resina, como a dureza, a resistência ao desgaste, a 

absorção de água, a solubilidade, a estabilidade dimensional, a estabilidade 

da cor e a biocompatibilidade (Ferracane 1985; Ferracane e col. 1997; 

Caughman, Chan e Rueggeberg 2001). Ao ser determinante nas propriedades 

finais, a reação de polimerização deve por isso ser a mais completa possível. 

Contudo, a conversão das ligações duplas de carbono em ligações simples 

nunca é total. Segundo Powers e Sakaguchi (2006), o grau de conversão varia 

entre 65 a 80% para os compósitos fotopolimerizáveis e entre 60 a 75% para 

os autopolimerizáveis.   

Para uma resina fotopolimerizável, o grau de conversão obtido é 

influenciado pela intensidade da luz, pela utilização de um comprimento de 

onda adequado ao fotoiniciador e pelo tempo de exposição (Nomoto e col. 

2006).  

Em primeiro lugar, o comprimento de onda da radiação luminosa deverá ter 

uma amplitude que possibilite a ativação do fotoiniciador presente na resina 

em questão. O fotoiniciador presente na maioria dos sistemas é a 

canforoquinona, uma diquetona fotossensível à radiação com comprimento de 

onda entre os 400 e os 500 nm, com absorção máxima de radiação no 

comprimento de onda de 468 nm (Rawls 2003). Quando o fotoiniciador é 

exposto a este comprimento de onda, converte-se num estado excitado e 

reage com o co-iniciador, uma amina terciária, formando radicais livres que 

desencadeiam a reação de polimerização. 
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Por outro lado, a quantidade de energia fornecida ao fotoiniciador deverá 

permitir a correta polimerização da resina. Segundo alguns autores, a energia 

luminosa pode, em condições ideais, ser calculada por uma fórmula 

matemática: Densidade de energia (J/cm2) = Intensidade (mW/cm2) x Tempo 

(s). Desta forma, quando um destes fatores é aumentado, o outro pode ser 

diminuído, desde que a energia total transmitida seja a mesma (Miyazaki e col. 

1996).  

 

4.1.2 Métodos utilizados na determinação da eficácia de fotopolimerização 

 

 O grau de conversão de uma resina pode ser medido direta ou 

indiretamente.  

Os métodos diretos avaliam a quantidade de ligações duplas de carbono 

remanescentes após a polimerização. Os métodos diretos incluem a 

espectroscopia de infravermelhos e a espectroscopia de Raman. A 

espectroscopia de infravermelhos, usada pela primeira vez no estudo de 

resinas sem carga, por Ruyter e Györösi (1976), é o método mais preciso de 

medir o grau de conversão. Esta técnica compara a percentagem de duplas 

ligações de carbono, antes e depois da polimerização, cuja absorção se 

localiza nos 1640 cm-1, usando como referência a absorção do anel aromático 

do monómero, 1610 cm-1, que permanece inalterável durante a polimerização.  

A conversão de ligações duplas de carbono para ligações simples durante 

a polimerização das resinas pode ocorrer por diversos mecanismos, incluindo 

o alongamento de uma cadeia, a formação de ligações cruzadas e a reação 

com radicais iniciadores. Além do grau de conversão obtido, também a 

quantidade de ligações cruzadas  e a rede formada durante a polimerização 

afetam as propriedades mecânicas, tais como a dureza (Rawls 2003). 

Embora seja um método preciso, as medições com espectroscopia são um 

processo complexo, demorado e economicamente dispendioso (DeWald e 

Ferracane 1987; Imazato e col. 2001). Por essa razão, tem sido muito estudada 

a possibilidade de se avaliar o grau de conversão através de métodos indiretos. 
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Estes avaliam algumas das propriedades finais, como a microdureza, a 

resistência à flexão, o módulo de elasticidade, a absorção de água (DeWald e 

Ferracane 1987; Rueggeberg e Craig 1988), sendo o método da avaliação da 

microdureza o mais citado em estudos laboratoriais com cimentos de resina, 

por ser uma técnica simples mas precisa. Valores mais elevados de 

microdureza indicam uma polimerização mais extensa (Asmussen 1982; 

Ferracane 1985). 

A microdureza é definida como a resistência de um material a uma 

indentação em que se empregam cargas menores que 9,8 N. O valor de 

microdureza obtido é baseado na profundidade da penetração da ponta no 

material. Os testes de dureza mais citados na avaliação de cimentos de resina 

são a microdureza de Vickers e Knoop (Ilie e Hickel 2008; Valentino e col. 

2010; Kim e col. 2013 A).  

O teste de microdureza Vickers utiliza uma pirâmide de diamante de base 

quadrangular e é indicado em materiais muito quebradiços, como por exemplo 

as cerâmicas, podendo, no entanto, também ser usado na avaliação de resinas 

(Anusavice e Brantley 2003). 

O teste de microdureza Knoop utiliza uma pirâmide de diamante com a 

base em forma de losango. Após a remoção da ponta, uma impressão em 

forma de losango fica na superfície do material sendo possível identificar a 

maior e a menor diagonal do mesmo. Durante a recuperação elástica do 

material indentado, a forma como são distribuídas as tensões apenas causa 

alterações na menor diagonal e na profundidade mas não afeta a maior 

diagonal da indentação. A principal desvantagem deste método é a grande 

sensibilidade a alterações na superfície sendo por isso indispensável que o 

material em estudo tenha uma superfície completamente lisa (Anusavice e 

Brantley 2003). Este é o método mais citado na avaliação da microdureza de 

cimentos de resina (El-Mowafy e Rubo 2000; Gomes e Lopes 2008; Kim e col. 

2013 A; Alshaafi, Alqahtani e Price 2014).  

A avaliação por testes de nanoindentação tem sido utilizada em estudos 

recentes com cimentos de resina devido à sua capacidade de avaliar pequenas 

quantidades de material e dar não só uma medição de dureza como do módulo 
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de elasticidade (Ceballos e col. 2007). Neste método há uma constante 

monitorização por computador da indentação, diminuindo o erro humano 

associado à interpretação ótica, como na microdureza Knoop ou Vickers (Van 

Meerbeek e col. 1993).  

A capacidade de métodos indiretos avaliarem o grau de conversão tem sido 

amplamente estudada. Asmussen (1982), Ferracane (1985) e Rueggeberg e 

Craig (1988) demonstraram existência de uma correlação entre dureza Knoop 

e o grau de conversão medido por espectroscopia de infravermelhos. No 

entanto, a simples medição de dureza, ou o uso de outros métodos indiretos, 

não deve ser usada para comparar graus de conversão de diferentes resinas 

(Ferracane 1985; Braga, Cesar e Gonzaga 2002), pois outros fatores como a 

carga inorgânica da resina afetam os resultados obtidos (Pilo e Cardash 1992).  

O recurso à determinação do ratio de microdureza tem sido empregue na 

avaliação da capacidade de polimerização em profundidade de blocos de 

compósitos fotopolimerizáveis (Bouschlicher, Rueggeberg e Wilson 2004; Pitta 

Lopes e col. 2013). Seguindo este método, um bloco de compósito é 

fotopolimerizado em uma face. De seguida é calculada a microdureza da face 

do bloco exposto à radiação luminosa e da face oposta. A face exposta é 

considerada a representativa de uma adequada polimerização. O ratio é 

calculado dividindo o valor de microdureza da face não exposta pelo valor da 

face irradiada. Considera-se que houve uma polimerização eficaz de todo o 

bloco de compósito quando o ratio é igual ou superior a 0,8 (Dunn e Bush 2002; 

Moore e col. 2008; Musanje, Ferracane e Sakaguchi 2009). Baseado neste 

pressuposto, alguns investigadores têm usado este método para avaliar a 

capacidade de polimerização de cimentos de resina em outras situações 

(Portugal 2008; Valentino e col. 2010). Para isso, o cimento de resina é 

fotopolimerizado em condições ideais e será usado, à semelhança do método 

original, como a referência para o cálculo do ratio de microdureza. Ao 

expressarmos os resultados em ratio, em vez de valor absoluto de 

microdureza, é possível avaliar a capacidade de fotopolimerizar de uma resina 

nas diversas situações experimentais e comparar o grau de conversão obtido 

por diversas resinas. 
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4.1.3 Fatores que influenciam a capacidade de fotopolimerização dos cimentos 

de resina 

  

O sucesso clínico das restaurações indiretas depende em muito do 

procedimento de cimentação, tendo os cimentos de resina adquirido enorme 

importância para a cimentação de restaurações em cerâmica (Blatz e col. 

2008). O facto de ser o único tipo de cimento que permite obter união química 

aos diversos sistemas cerâmicos, contribui para a diminuição da incidência de 

fraturas e para o aumento da retenção deste tipo de restaurações, 

comparativamente à utilização de cimentos de base aquosa (Burke 1995; 

Groten e Probster 1997).  

Na cimentação com cimentos de resina, o médico dentista dispõe de uma 

vasta quantidade de materiais, com diferentes sistemas de ativação da 

polimerização, química ou luminosa.  

Se por um lado, a polimerização dos cimentos autopolimeirzaveis é 

possível sob zonas opacas (Diaz-Arnold, Vargas e Haselton 1999), o sistema 

fotopolimerizável possibilita um maior controlo do tempo de trabalho e de 

presa, e em condições ideais, a obtenção de um maior grau de conversão 

(Powers e Sakaguchi 2006). No entanto, nem sempre é fácil fornecer radiação 

luminosa com intensidade suficiente que garante uma eficaz polimerização 

deste tipo de cimentos (Roberts e col. 2004). 

São diversos os fatores extrínsecos à resina que poderão influenciar a 

intensidade da radiação luminosa a que a resina é exposta. Tanto o aumento 

da distância entre a fonte de luz e a resina composta, como a interposição de 

um objeto entre os dois pode condicionar a eficácia da fotopolimerização. A 

intensidade da radiação luminosa é diminuída com o aumento da distância da 

ponta do fotopolimerizador (Ilie, Keßler e Durner 2013). A fotopolimerização de 

um cimento de resina através de uma restauração indireta implica a atenuação 

da radiação luminosa. Quanto maior a opacidade e a espessura do material de 

restauração, maior será a atenuação da intensidade da luz (El-Badrawy e El-

Mowafy 1995; Nomoto e col. 2006; Luo e Zhang 2010; Öztürk e col. 2015; 

Watanabe e col. 2015). A capacidade de fotopolimerização é também 
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influenciada por fatores intrínsecos às resinas, o que leva a que mesmo 

mantendo as condições extrínsecas de fotopolimerização, resinas diferentes 

apresentem diferentes graus de conversão. O tamanho e a concentração das 

partículas de carga e a presença de pigmentos são alguns dos fatores que 

afetam o grau de polimerização de uma resina. As resinas mais escuras, mais 

opacas e microparticuladas absorvem mais luz e requerem um maior tempo de 

exposição para que seja obtida uma correta fotopolimerização (Chung e 

Greener 1990; Pires e col. 1993).  

Assim, surgiram no mercado, cimentos de dupla polimerização. A 

componente foto permite desencadear a polimerização quando o médico 

dentista deseja e rapidamente atingir caraterísticas físicas adequadas. A 

componente auto possibilita uma correta ativação nas zonas onde é mais difícil 

fazer chegar a luz. Contudo, a adequada polimerização dos cimentos de dupla 

polimerização em situações em que ativação da componente luminosa pode 

estar comprometida, requisito para a estabilidade e a biocompatibilidade da 

restauração, tem sido questionada por diversos estudos (Rueggeberg e 

Caughman 1993; El-Mowafy, Rubo e El-Badrawy 1999; Santos Júnior e col. 

2004). Apesar dos respetivos fabricantes reclamarem uma correta 

polimerização deste tipo de cimentos, mesmo em situações de ausência de 

luz, em que apenas a componente de ativação química está presente, são 

diversos os estudos que, comparando a capacidade de polimerização apenas 

à custa da componente química com o obtido após fotopolimerização, 

demonstraram ser possível aumentar o grau de conversão destes cimentos de 

polimerização dupla com a sua exposição a radiação luminosa adequada 

(Rueggeberg e Caughman 1993; El-Badrawy e El-Mowafy 1995; El-Mowafy, 

Rubo e El-Badrawy 1999; Gomes e Lopes 2008).  

Desta forma, parece ser importante que a radiação luminosa apresente as 

características atrás mencionadas quando alcança o cimento, na cimentação 

de restaurações cerâmicas com infraestrutura em zircónia, utilizando sistemas 

fotoativados ou de dupla polimerização. 

Vários autores têm estudado o efeito da fotopolimerização de cimentos de 

polimerização dupla através de blocos de cerâmica ou compósitos. Estes 
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blocos, normalmente de espessuras variadas, tentam simular as várias 

situações clínicas possíveis. Usando espessuras de 0,5 e 1 mm os autores 

simularam a cimentação de facetas e, usando espessuras maiores, simularam 

restaurações indiretas posteriores como inlays e onlays. Uma espessura de 6 

mm simula, por exemplo, a fotopolimerização na parede cervical debaixo de 

um inlay/onlay. Apesar de muitos estudos terem sido já realizados na avaliação 

da polimerização de cimentos de resina através de compósitos e cerâmicas de 

vidro, são escassos os estudos que avaliam a polimerização destes cimentos 

através da zircónia. De considerar ainda que diferentes marcas de zircónia 

apresentam diferentes conteúdos cristalinos, o que pode ter consequências na 

quantidade de luz que alcança o cimento, comprometendo a polimerização 

deste.  

Valentino e colaboradores (2010) realizaram um estudo que investigou a 

influência do tipo de cerâmica na microdureza Knoop (KHN) de um cimento de 

resina. Adicionalmente, avaliaram a polimerização direta e a polimerização 

apenas química do mesmo cimento (Panavia 2.0). Realizaram a medição da 

microdureza imediatamente após a exposição à luz e após decorridas 24 

horas, utilizando como fonte de radiação um fotopolimerizador de halogéneo 

com uma intensidade de luz de 650 mW/cm2. Foram avaliadas oito cerâmicas: 

duas feldspáticas, um dissilícato de lítio, uma leucite, duas aluminas e duas 

zircónias (In-Ceram zircónia e Cercon). A fotopolimerização direta apresentou 

maiores valores de microdureza comparativamente à polimerização apenas 

química ou à fotopolimerização através das cerâmicas, quer para a avaliação 

imediata quer para a avaliação às 24 horas. Os resultados obtidos às 24 horas 

foram estatisticamente superiores aos resultados obtidos na avaliação 

imediata, à exceção dos fotopolimerizados diretamente, para os quais não foi 

encontrada diferença. As cerâmicas feldspáticas, de leucite e de dissilícato de 

lítio apresentaram KHN superiores comparativamente às cerâmicas à base de 

alumina e zircónia, imediatamente e após 24 h. As cerâmicas In-Ceram 

zircónia e In-Ceram alumina obtiveram valores de microdureza que não foram 

estatisticamente diferentes dos obtidos apenas com a polimerização química, 

parecendo haver para estes grupos uma atenuação total da luz. A zircónia 

Cercon e a Procera alumina obtiveram uma microdureza que não foi 
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estatisticamente diferente mas superior à In-Ceram zircónia e In-Ceram 

alumina. Os dois sistemas de zircónia avaliados, Cercon e In-Ceram, são 

estatisticamente diferentes, com maiores valores de microdureza encontrado 

no Cercon.  

A avaliação do aumento da temperatura de um cimento de resina 

fotopolimerizado através de uma cerâmica é também uma forma de mensurar 

a polimerização deste, uma vez que a reação de polimerização é exotérmica. 

Yondem, Altintas e Usumez (2011) avaliaram o aumento da temperatura 

dentro de um disco de dentina, que se encontrava por baixo do cimento. O 

aumento da temperatura é a consequência de maior energia de radiação que 

atravessa a cerâmica e alcança o cimento e também é consequência de uma 

maior reação exotérmica de polimerização. Foram avaliadas três cerâmicas: 

uma feldspática, um dissilícato de lítio e uma zircónia (Cercon) e testados três 

fotopolimerizadores, um halogéneo (450 mW/cm2), halogéneo alta intensidade 

(810 mW/cm2) uma LED (1000 mW/cm2). A análise estatística revelou que o 

fotopolimerizador não tem influência, mas o tipo de cerâmica tem. O menor 

aumento de temperatura foi obtido com a cerâmica zircónia, sendo a cerâmica 

feldspática e a de dissilícato estatisticamente semelhantes. Os investigadores 

concluiram que a menor temperatura alcançada com a zircónia é uma 

consequência provável da menor polimerização devido à maior opacidade 

desta. 

Sabendo que a intensidade de luz diminui à medida que atravessa a 

infraestrutura de zircónia, têm sido propostas diversos mecanismos que 

permitam o fornecimento da adequada quantidade de energia que leve a uma 

correta polimerização dos cimentos de resina fotopolimerizáveis e de dupla 

polimerização (Cekic-Nagas e col. 2013). O recurso a cerâmicas mais 

translúcidas, a utilização de fotopolimerizadores com capacidade de emitir 

radiação com uma elevada intensidade e o aumento do tempo de exposição 

poderão ser os métodos mais eficazes. 
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4.2 Objetivos específicos 

 

Estudar o efeito do tipo de zircónia no grau de conversão do cimento de 

resina com as seguintes hipóteses possíveis: 

H0: o tipo de zircónia usado não influência o grau de conversão 

alcançado pelo cimento.  

H1: o tipo de zircónia usado influência o grau de conversão alcançado 

pelo cimento. 

 

Estudar o efeito do tipo da pigmentação da zircónia no grau de 

conversão do cimento de resina com as seguintes hipóteses possíveis: 

H0: a pigmentação da zircónia não influência o grau de conversão 

alcançado pelo cimento.  

H1: a pigmentação da zircónia influência o grau de conversão alcançado 

pelo cimento. 

 

Estudar o efeito do tempo de exposição de fotopolimerização no grau 

de conversão do cimento de resina com as seguintes hipóteses possíveis: 

H0: o tempo de exposição não influência o grau de conversão alcançado 

pelo cimento.  

H1: o tempo de exposição influência o grau de conversão alcançado 

pelo cimento. 
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4.3 Materiais e métodos  

 

4.3.1 Delineamento experimental 

 

Este trabalho resulta de um estudo experimental realizado no laboratório 

de Biomateriais da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa, com o objetivo de avaliar in vitro o grau de conversão de um cimento 

de resina, quando fotopolimerizado através de espécimes de cerâmica de 

zircónia. Pretendeu-se analisar o efeito da marca da cerâmica, a pigmentação 

da cerâmica e o tempo de exposição à radiação luminosa emitida pelo 

fotopolimerizador sobre a microdureza do cimento. 

Constitui-se ainda um grupo de controlo, que foi fotopolimerizado 

diretamente por um período de 60 segundos de forma a avaliar a máxima 

polimerização possível de alcançar, com o objetivo de poder avaliar se o grau 

de polimerização obtido nos diversos grupos experimentais era o adequado.  

A determinação da eficácia de polimerização foi realizada de forma indireta 

através de testes de microdureza Knoop.  

 

4.3.2 Preparação dos espécimes  

 

Foram preparados discos de cimento Variolink II, pasta Base (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (Tabela 4.1) que foram fotopolimerizados 

através dos espécimes de zircónia Lava Frame, Ice Zirkon Translucent e 

Prettau Zirkon com pigmentação A1, A4 e não pigmentados, já avaliados no 

estudo anterior (Tabela 3.1 e 3.2). 

Tabela 4.1 – Cimento de resina avaliado.  

Nome comercial Lote  Composição  

Variolink II Base 
(Ivoclar Vivadent) 

R35481  
(2014-10) 

Bis-GMA, dimetacrilato de uretano, 
trietilenoglicoldimetacrilato,  
vidro de bário, trifluoreto de itérbio,  
vidro de fluorsilicato de bário e alumínio, óxidos mistos 
esferoidais, catalisadores, estabilizadores e pigmentos. 
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Para a padronização da forma e das dimensões destes discos foram 

utilizados moldes, fabricados com folhas de acetato de 0,5 mm de espessura 

(acetato Inkjet, Avery), usando um furador de papel para obter um orifício com 

5 mm de diâmetro. 

Todos os espécimes foram preparados sobre uma superfície dentária, 

utilizando para isso um dente, cortado a nível da sua dentina coronária média, 

que previamente se fixou num bloco de acrílico transparente (Figura 4.1 A). 

Para a preparação dos espécimes de cimento o molde circular de acetato 

foi posicionado sobre uma folha de acetato que foi colocada sobre a superfície 

dentária. Uma pequena quantidade de cimento foi colocada no molde e este 

foi recoberto por outra folha de acetato de forma a obter uma superfície lisa de 

cimento, indispensável para medições de microdureza. Sobre este acetato foi 

colocado uma lâmina de cerâmica de acordo com o respetivo grupo 

experimental. A fotopolimerização do cimento foi feita aplicando a ponta do 

fotopolimerizador diretamente sobre a cerâmica, formando um ângulo de 90º, 

com um tempo de polimerização de 10, 20, 30, 40 e 50 segundos (Figura 4.1 

B, C). 

 

   

Figura 4.1 (A, B e C) – (A) Bloco de acrílico com o dente cortado ao nível da dentina média, 
(B) fotopolimerização dos espécimes e (C) esquema representativo da realização dos 
espécimes.  

 

Todos os espécimes foram fotopolimerizadas com o equipamento 

Bluephase 20i, (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) com o número de 

série 501974, no modo Turbo. Este aparelho fotopolimerizador apresenta uma 

ponta condutora de luz com diâmetro de 8 mm.   

A B C 
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Previamente à confeção dos espécimes, a intensidade do 

fotopolimerizador, no modo turbo, foi registada, usando um radiómetro, LED 

Radiometer (Demetron, Kerr, Danbury, EUA) com o número de série 

79300882, e capaz de registar intensidade luminosa até aos 2000 mW/cm2. A 

intensidade registada, no modo turbo, foi de 1420 mW/cm2 (Figura 4.2 A, B). 

 

 

Figura 4.2 (A, B) – (A) Fotopolimerizador Bluephase 20i e (B) radiómetro utilizados. 

  

Foram assim constituídos 45 grupos experimentais, com cinco 

espécimes cada (n=5), de acordo com as várias combinações possíveis entre 

tempo de exposição, cerâmica e cor (Tabela 4.2).  

Adicionalmente foram realizados espécimes fotopolimerizados 

diretamente durante 60 segundos, sem a interposição de uma cerâmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 4.2 – Grupos experimentais criados com os 230 espécimes (n=5).  

Grupo  Marca Pigmentação 
Tempo de 
exposição 
(segundos) 

I Lava Frame 

 

Sem 

10 

 

II A1 

III A4 

IV Prettau Zirkon 

 

Sem 

V A1 

VI A4 

VII ICE Zirkon Translucent 

 

Sem 

VIII A1 

IX A4 

X Lava Frame 

 

Sem 

20 

 

XI A1 

XII A4 

XIII Prettau Zirkon 

 

Sem 

XIV A1 

XV A4 

XVI ICE Zirkon Translucent 

 

Sem 

XVII A1 

XVIII A4 

XIX Lava Frame 

 

Sem 

30 

 

XX A1 

XXI A4 

XXII Prettau Zirkon 

 

Sem 

XXIII A1 

XXIV A4 

XXV ICE Zirkon Translucent 

 

Sem 

XXVI A1 

XXVII A4 

XXVIII Lava Frame 

 

Sem 

40 

 

XXIX A1 

XXX A4 

XXXI Prettau Zirkon 

 

Sem 

XXXII A1 

XXXIII A4 

XXXIV ICE Zirkon Translucent 

 

Sem 

XXXV A1 

XXXVI A4 

XXXVII Lava Frame 

 

Sem 

50 

 

XXXVIII A1 

XXXIX A4 

XL Prettau Zirkon 

 

Sem 

XLI A1 

XLII A4 

XLIII ICE Zirkon Translucent 

 

Sem 

XLIV A1 

XLV A4 

Controlo - - 60 segundos de 
exposição direta 
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4.3.3 Avaliação da microdureza Knoop 

 

Imediatamente após a fotopolimerização dos espécimes e removidas as 

folhas de acetato, o disco de cimento de resina foi colocado na base de 

leitura do microdurómetro (Duramin, Struers DK 2750 Ballerup, 

Dinamarca). A avaliação foi feita, utilizando um indentador diamantado 

Knoop com uma carga de 10 gf (98,12 mN) e um tempo de penetração de 

5 segundos (Figura 4.3 A e B) .  

 

Figura 4.3 (A, B) – (A) Máquina de microdureza Duramin e (B) uma marca de indentação. 

 

Após a realização das indentações realizou-se a medição do comprimento 

da maior diagonal usando o software Duramin. O software converte 

automaticamente a medida da maior diagonal em valores de microdureza 

Knoop (KHN – Kg/mm2) através da seguinte fórmula (ISO/DIS 4545-1 de 

2004): 

 

KHN = 14,229 P/d2 

Onde: 

• P= é a carga aplicada em kgf 

• d = é o comprimento da maior diagonal em micrómetros 

 

 Foram realizadas três medições por cada espécime de cimento na 

superfície irradiada. A primeira medição foi realizada no centro, a segunda 

A B 
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movendo a coordenada Y 1 mm para cima e a terceira medição movendo a 

coordenada Y 1 mm para baixo do centro. A leitura das indentações foi 

realizada com uma ampliação de 40x. A partir das três medições obteve-se 

uma média que serviu como valor de referência de cada espécime.  

 

4.3.4 Ratio da Microdureza  

 

O grupo controlo foi usado no cálculo do ratio da microdureza de cada 

grupo experimental através da seguinte fórmula: Ratio de microdureza = 

Microdureza do grupo experimental / Microdureza do controlo. Um ratio de 80% 

define uma polimerização adequada (Musanje, Ferracane e Sakaguchi 2009). 

 

4.3.5 Análise estatística  

 

Foi realizado um estudo piloto prévio, de forma a determinar a dimensão da 

amostra (n) que foi calculada utilizando a fórmula desenvolvida por Snedecor 

e Cochran: n = 1+2C(s/d)2 em que s é o desvio padrão, d a diferença a ser 

detectada e C é uma constante dependente do valor α e β selecionados (Dell, 

Holleran e Ramakrishnan 2002). O erro estatístico tipo I (α) foi estabelecido a 

0,05 e o erro tipo II (β) foi estabelecido a 0,20.   

Os dados foram analisados estatisticamente com software SPSS para 

Windows, versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). Em todos os testes 

estatísticos foi considerado o nível de significância de 5%. 

Foi efetuada a estatística descritiva dos valores de microdureza. Para cada 

grupo experimental foi calculada a média, mediana, desvio padrão e valores 

máximo e mínimo. 

Os valores de microdureza Knoop foram analisados com uma análise de 

variância fatorial (ANOVA), com três dimensões. Como variável dependente 

foi utilizada a microdureza Knoop. A marca da cerâmica, a pigmentação da 
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cerâmica e o tempo de exposição foram utilizados como variáveis 

independentes. De seguida realizaram-se testes de comparações múltiplas 

segundo HSD de Tukey. A comparação das médias entre grupos, obtidas pela 

combinação das três variáveis em estudo, foi realizada através de ANOVA 

seguida de testes de comparação múltipla segundo HSD de Tukey.  

 

4.4 Resultados  

 

4.4.1 Estatística Descritiva  

 

A estatística descritiva relativa à microdureza Knoop registada no cimento 

de resina para os diferentes grupos de cerâmica está descrita na tabela 4.3, 

onde são apresentados os valor médio, ratio, desvio padrão e os valores 

mínimo e máximo (Figura 4.4).  

 

Tabela 4.3 – Análise descritiva dos valores de microdureza (KHN) do cimento de resina para 

os diferentes grupos de cerâmica e nos diferentes tempos de exposição.  

Tempo 
(segundos) 

Grupo N Média Desvio 
Padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Ratio (%) 

10 Lava Frame 5 4,7 0,8 4,0 5,8 22,2 

Lava Frame A1 5 4,3 0,8 3,4 5,2 20,3 

Lava Frame A4 5 5,4 1,4 3,8 7,4 25,5 

ICE Zirkon 
Translucent 

5 5,0 2,6 3,2 9,5 23,6 

ICE Zirkon 
Translucent A1 

5 4,8 0,9 3,9 5,8 22,6 

ICE Zirkon 
Translucent A4 

5 4,9 1,9 3,3 8,2 23,1 

Prettau Zirkon 5 4,0 0,9 3,2 5,5 18,9 

Prettau Zirkon 
A1 

5 4,5 0,5 3,9 5,4 21,2 

Prettau Zirkon 
A4 

5 5,2 0,8 4,0 6,2 25,5 
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Tabela 4.3 continuação – Análise descritiva dos valores de microdureza (KHN) do cimento 

de resina para os diferentes grupos de cerâmica e nos diferentes tempos de exposição.  

Tempo 
(segundos) 

Grupo N Média Desvio 
Padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Ratio (%) 

20 Lava Frame 5 6,4 2,7 3,6 10,9 30,2 

Lava Frame A1 5 6,7 0,7 6,0 7,6 31,6 

Lava Frame A4 5 12,5 2,0 10,1 14,9 59 

ICE Zirkon 
Translucent 

5 6,2 1,6 4,6 8,7 29,2 

ICE Zirkon 
Translucent A1 

5 10,7 2,4 6,6 12,5 50,5 

ICE Zirkon 
Translucent A4 

5 11,0 3,5 5,9 14,2 51,9 

Prettau Zirkon 5 6,0 1,3 4,1 7,6 28,3 

Prettau Zirkon 
A1 

5 8,3 1,4 6,5 9,9 39,2 

Prettau Zirkon 
A4 

5 8,5 1,5 6,1 10,0 40,1 

30  Lava Frame 5 7,4 2,0 5,6 10,0 34,9 

Lava Frame A1 5 9,4 1,2 7,7 10,6 44,3 

Lava Frame A4 5 13,7 4,4 6,9 18,0 64,6 

ICE Zirkon 
Translucent 

5 8,1 1,1 6,6 9,1 38,2 

ICE Zirkon 
Translucent A1 

5 10,2 1,5 8,5 12,4 48,1 

ICE Zirkon 
Translucent A4 

5 16,3 2,8 12,3 19,3 76,9 

Prettau Zirkon 5 6,7 1,4 4,9 8,5 31,6 

Prettau Zirkon 
A1 

5 9,5 1,7 7,3 11,4 44,8 

Prettau Zirkon 
A4 

5 12,4 3,6 8,6 17,2 58,4 

40  Lava Frame 5 8,2 0,5 7,7 8,8 38,7 

Lava Frame A1 5 8,8 1,8 5,9 10,8 41,5 

Lava Frame A4 5 15,7 3,0 10,6 18,4 74,1 

ICE Zirkon 
Translucent 

5 6,6 0,9 5,4 7,9 31,1 

ICE Zirkon 
Translucent A1 

5 11,2 2,8 7,6 14,5 52,8 
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Tabela 4.3 continuação – Análise descritiva dos valores de microdureza (KHN) do cimento 

de resina para os diferentes grupos de cerâmica e nos diferentes tempos de exposição.  

Tempo 
(segundos) 

Grupo N Média Desvio 
Padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Ratio (%) 

 ICE Zirkon 
Translucent A4 

5 17,3 3,9 11,9 21,8 81,6 

Prettau Zirkon 5 7 0,5 5,3 7,6 33 

Prettau Zirkon 
A1 

5 9,3 0,4 7,1 9,8 43,9 

Prettau Zirkon 
A4 

5 11,1 1,8 9,2 13,5 52,4 

50 Lava Frame 5 7,0 1,0 5,7 8,2 33 

Lava Frame A1 5 10,6 2,0 7,3 12,1 50 

Lava Frame A4 5 16,5 1,2 15,1 17,9 77,8 

ICE Zirkon 
Translucent 

5 7,8 1,2 6,0 8,8 36,8 

ICE Zirkon 
Translucent A1 

5 13,5 3,6 9,5 18,0 63,7 

ICE Zirkon 
Translucent A4 

5 17,1 1,3 15,6 17,5 80,7 

Prettau Zirkon 5 9,6 0,9 8,7 10,9 45,3 

Prettau Zirkon 
A1 

5 9,4 1,1 7,8 10,5 44,3 

Prettau Zirkon 
A4 

5 12,2 2,3 8,7 14,9 57,5 

 

Os valores médios variaram entre os 4 KHN, obtido no grupo 

polimerizado durante 10 segundos através da cerâmica Prettau Zirkon sem 

pigmentação, e os 17,3 KHN para os espécimes fotopolimerizados durante 40 

segundos através da cerâmica Ice Zirkon Translucent pigmentada em A4. 
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Figura 4.4 – Médias e desvios padrão da microdureza Knoop do cimento de resina, 
fotopolimerizado sob as diferentes cerâmicas e nos diferentes tempos fotopolimerização. A 

linha vermelha tracejada representa o nível acima do qual o ratio é superior a 80%. 

 

4.4.2 Inferência Estatística  

  

Foi realizada uma análise de variância fatorial (ANOVA), com três 

dimensões, para analisar o efeito da marca da cerâmica, pigmentação e tempo 

de fotopolimerização (variáveis independentes) sobre o Logaritmo da 

microdureza Knoop do cimento de resina (variável dependente).  

Procedeu-se à transformação logarítmica das observações, de forma a 

garantir a normalidade e estabilizar a variância dos resíduos de um modelo de 

análise de variância (ANOVA). Aplicando-se o teste de Kolmogorov – Smirnov 

ao Logaritmo da microdureza obteve-se um p=0,563, o que corrobora a 

distribuição normal dos resíduos. Aplicado o teste de Levéne, a fim de testar a 

homogeneidade de variância, obteve-se o resultado de p=0,038. Apesar de o 

teste de Levéne indicar heterocedasticidade, a robustez dos testes F, face ao 

afastamento dos pressupostos, permite a utilização do modelo ANOVA, 

mesmo com a presença de heterocedasticidade (Dawsan e Trapp 2003). 

Os resultados desta análise estão representados na tabela 4.4.  
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Tabela 4.4 – Analise de variância (ANOVA) com três dimensões, do Logaritmo da Microdureza 
Knoop do cimento de resina. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. 

*p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Fonte de variação 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor F Valor p 

Tempo de fotopolimerização 21,622 4 5,405 114,394 <0,001*** 

Cerâmica  0,780 2 0.390 8,252 <0,001*** 

Pigmentação 10,304 2 5,152 109,025 <0,001*** 

Tempo/Cerâmica 0,189 8 0,024 0,500 0,855 

Tempo/Pigmentação 1,523 8 0,190 4,028 <0,001*** 

Cerâmica/Pigmentação 0,813 4 0,203 4,301 0,002** 

Tempo/Cerâmica/Pigmentação  1,318 16 0,082 1,743 0,042* 

Residual 8,506 180 0,047   

 

 

Há uma evidência muito forte de uma influência estatisticamente 

significativa do tempo de exposição (p<0,001), do tipo de cerâmica (p<0,001) 

e das pigmentações testadas (p<0,001). Foi ainda observada uma interação 

estatisticamente significativa entre as variáveis independentes tempo de 

exposição e pigmentação (p<0,001), entre o tipo de cerâmica e a pigmentação 

(p=0,002) e entre a tempo de exposição, o tipo de cerâmica e a pigmentação 

(p=0,042) (Figura 4.8 e 4.9). 

Na tabela 4.5 são apresentados os resultados das comparações múltiplas, 

realizadas com testes HSD de Tukey, para a variável tempo de exposição. O 

valor médio de microdureza aumentou de 10 para 20 segundos e de 20 

segundos para 30 segundos. Entre os 30, 40 e os  50 segundos não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas (Figura 4.5). 
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Tabela 4.5 – Resultados das comparações múltiplas com o teste HSD de Tukey para a variável 

independente tempo de exposição. *p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Tempo de 
exposição 

10 20 30 40 50 

10 - <0,001*** <0,001*** <0,001*** <0,001*** 

20 <0,001*** - <0,001*** <0,001*** <0,001*** 

30 <0,001*** <0,001*** - 0,999 0,148 

40 <0,001*** <0,001*** 0,999 - 0,241 

50 <0,001*** <0,001*** 0,148 0,241 - 

 

 

Figura 4.5 – Médias e desvio padrão para os cinco tempos de fotopolimerização. Os grupos 
representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas 
(p>0,05). 

 

Na tabela 4.6 são apresentados os resultados das comparações múltiplas 

para a variável tipo de cerâmica. O maior valor médio de microdureza foi obtido 

na fotopolimerização através de cerâmicas ICE Zirkon Translucent e o menor 

através das cerâmicas Prettau Zirkon. Apenas se observaram diferenças 

estatisticamente significativas entre Ice Zirkon Translucent e a Prettau Zirkon 

(Figura 4.6).  
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Tabela 4.6  – Resultados das comparações múltiplas com o teste HSD de Tukey para a 

variável independente tipo de cerâmica. *p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Tipo de cerâmica Lava Frame 
ICE Zirkon 

Translucent 
Prettau Zirkon 

Lava Frame - 0,078 0,147 

ICE Zirkon 
Translucent 

0,078 - <0,001*** 

Prettau Zirkon 0,147 <0,001*** - 

 

 

Figura 4.6 – Médias e desvio padrão para as três marcas de cerâmicas avaliadas. Os grupos 

representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05). 

 

Na tabela 4.7 são apresentados os resultados das comparações múltiplas 

para a variável pigmentação. Todas as pigmentações avaliadas apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,001). O valor médio de 

microdureza obtido sem pigmentação foi menor que os restantes e com a 

pigmentação em A4 foi maior que as restantes (Figura 4.7).  
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Tabela 4.7 – Resultados das comparações múltiplas com o teste HSD de Tukey para a variável 

independente pigmentação. *p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Sem pigmentação Vs. A1 <0,001*** 

Sem pigmentação Vs. A4 <0,001*** 

A1 Vs. A4 <0,001*** 

 

 

 

Figura 4.7 – Média e desvio padrão para as três pigmentações avaliadas. 

 

A figura 4.8 permite observar a interação entre o tempo de exposição e a 

pigmentação. Na figura 4.9 é representada a interação entre as variáveis 

cerâmica e pigmentação.  
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Figura 4.8 – Microdureza Knoop (KHN) do cimento de resina obtido em cada pigmentação nos 

diferentes tempos de exposição.  

 

 

 

Figura 4.9 – Microdureza Knoop (KHN) do cimento de resina obtido em para cada cerâmica 

nas diferentes pigmentações. 
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4.4.3 Ratio da microdureza 

 

O grupo controlo representou a máxima polimerização obtida pelo cimento 

em estudo. A média obtida foi de 21,2 KHN e este valor foi usado na 

determinação do ratio dos grupos experimentais.  

Como explicado nos materiais e métodos o valor médio da microdureza de 

cada grupo experimental foi dividido pelo valor médio da microdureza do grupo 

controlo.  

A observação dos resultados permitiu constatar, que apenas a cerâmica 

ICE Zirkon Translucent pigmentada em A4 e fotopolimerizada por 40 e 50 

segundos permite uma adequada polimerização do cimento, com um ratio 

acima de 80% (Figura 4.4). 
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4.5 Discussão   

 

4.5.1 Metodologia utilizada 

 

Independentemente de todas as considerações estéticas, o sucesso de 

uma restauração cerâmica depende primariamente da durabilidade da adesão 

entre a cerâmica e o cimento, e entre este e a dentina e o esmalte. Quando se 

usa um cimento de resina, a força de adesão vai ser em parte determinada 

pelo grau de polimerização alcançado (Ilie e Hickel 2008). Na 

fotopolimerização através de cerâmicas, uma quantidade substancial de luz é 

perdida por absorção, facto que deverá ser levado em consideração aquando 

da escolha do aparelho de fotopolimerização e do tempo de exposição.  

De forma a mimetizar o que acontece na clínica, a fotopolimerização 

através das cerâmicas em estudo foi realizada sobre a dentina em vez de um 

fundo artificial. A importância desta escolha reside no facto da estrutura 

dentária poder ter influência na reflexão da luz e, desta forma, no grau de 

polimerização alcançado pelo cimento (Melo, Kano e Araújo-Júnior 2008 B). 

A avaliação do grau de conversão foi realizada através de teste de 

microdureza Knoop, por se tratar dum método indireto eficaz na avaliação do 

grau de conversão de cimentos de resina (Ferracane 1985). No entanto, 

existem estudos publicados com cimentos de resina em que as avaliações são 

realizadas com o método de Vickers, o que segundo alguns autores não é 

incorreto pois existe uma correlação linear entre os resultados obtidos pelos 

dois métodos (Hofmann e col. 2000). Neste estudo o teste de microdureza foi 

efectuado segundo o método de Knoop por este ser referenciado como o mais 

indicado para avaliar a microdureza dos compósitos (Anusavice e Brantley 

2003). Este facto deve-se à possibilidade de distorção da indentação de 

Vickers após a remoção da carga, o que não se verifica para a maior diagonal 

da indentação de Knoop. 

A avaliação da microdureza no cimento de resina foi realizada apenas na 

face irradiada, pois na cimentação obtém-se por regra uma camada muito fina 
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de cimento, 50 a 60 µm, que se espera que seja uniformemente polimerizada 

(Moraes e col. 2011; Zarone, Russo e Sorrentino 2011). 

Na interpretação de resultados obtidos por microdureza Knoop, valores 

mais altos indicam uma polimerização mais extensa. Contudo, o grau de 

conversão não é o único fator responsável pela dureza de uma resina. O tipo 

e a percentagem de carga foram correlacionados com a dureza Knoop (Chung 

e Greener 1990) enquanto o tipo de monómero afeta propriedades como a 

resistência mecânica e o módulo de elasticidade (Asmussen e Peutzfeldt 

1998). Existem portanto diferenças que são inerentes aos materiais. Por outro 

lado, aquando da reação de polimerização, a quantidade de ligações cruzadas 

e a rede formada afetam várias propriedades mecânicas, entre elas a dureza. 

Por estas razões a microdureza, tal como outros métodos indiretos, não pode 

prever em absoluto o grau de conversão e não deve ser usada para comparar 

diferentes resinas (Ferracane 1985). No entanto, e face ao explicado, o cálculo 

do ratio da microdureza pode ser usada para comparar o grau de conversão 

de uma mesma resina polimerizada em diferentes condições. 

A polimerização de resinas fotopolimerizáveis depende da exposição a um 

apropriado comprimento de onda, com uma determinada intensidade durante 

um tempo de exposição adequado. A incidência da radiação determina a 

transformação do iniciador num estado energético superior, permitindo a 

interação com o co-iniciador o que desencadeia a formação de radicais livres. 

Os radicais livres são responsáveis pelo início da reação de polimerização 

(Fan e col. 2002). O total de energia transmitida ao sistema é calculado pelo 

produto da intensidade da luz com o tempo de exposição, podendo ser 

denominado densidade de energia (Miyazaki e col. 1996). Se um destes 

fatores for aumentado, o outro pode ser diminuído sem que a densidade de 

energia seja alterada. De acordo com esta constatação, os fabricantes de 

fotopolimerizadores de alta intensidade recomendam tempos de exposição 

mais reduzidos (Rueggeberg, Ergle, Mettenburg 2000). O fotopolimerizador 

escolhido neste estudo foi o Bluephase 20i, uma LED de elevada intensidade 

(2000 mW/cm2 no modo turbo segundo informação do fabricante) e um 

espectro amplo, dos 385 nm aos 515 nm, o que a torna indicada para a 

fotopolimerização de qualquer fotoiniciador num tempo de exposição reduzido. 
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No entanto, o tempo de exposição recomendado pelo fabricante para a correta 

polimerização de um incremento de resina é calculado no pressuposto de que 

a fonte luminosa é aplicada diretamente sobre a resina a polimerizar. Tal não 

acontece na polimerização dos cimentos. Por essa razão foram testados vários 

tempos de exposição para determinar qual o tempo de exposição mínimo para 

uma adequada polimerização. 

A avaliação da microdureza foi realizada em todos os espécimes 

imediatamente após a fotopolimerização. No entanto a reação de 

polimerização continua, mais lentamente, após a fotopolimerização por um 

período de 24 horas (Leung, Fan e Johnston 1983; Pilo e Cardash 1992). A 

presença de radicais livres depois de concluída a exposição à luz justifica a 

contínua polimerização e o crescente aumento da microdureza. Segundo um 

estudo em cimentos de resina fotopolimerizáveis e de dupla polimerização, 

cerca de 90% do grau de conversão medido às 24 horas é alcançado aos 10 

minutos após a fotopolimerização (Yan e col. 2010). No estudo atual, os 

espécimes foram avaliados apenas imediatamente após a fotopolimerização, 

uma vez que é nos primeiros minutos após a fotopolimerização que é obtida a 

maior percentagem do grau de conversão total e, por outro lado, numa situação 

clinica, é no período imediato após a fotopolimerização que o cimento entra 

em contacto com situações adversas, como o ajuste oclusal e a remoção dos 

excessos, pretendendo-se assim avaliar se está em condições para resistir a 

tais tensões mecânicas.  

 

4.5.2 Influência do tempo de fotopolimerização 

 

Verificou-se a influência do tempo de exposição sobre a microdureza do 

cimento de resina, sendo rejeitada a hipótese nula.  

A constatação desta influência do tempo de exposição era esperada, uma 

vez que, como explicado anteriormente, um maior tempo de exposição resulta 

numa maior densidade de energia transmitida, determinando uma maior 

formação de radicais livres e logo uma polimerização mais extensa (Miyazaki 
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e col. 1996). Os resultados deste estudo estão em consonância com a literatura 

(Ilie e Hickel 2008; Alshaafi, Algahtani e Price 2014). 

A análise dos dados mostrou ainda que os tempos de exposição de 30, 40 

e 50 segundos não foram estatisticamente diferentes entre si. Estes resultados 

indicam que uma fotopolimerização de 50 segundos, e clinicamente mais 

demorada, poderá não ter beneficio comparativamente a uma 

fotopolimerização de 30 segundos. Um estudo de Ilie e Hickel (2008) também 

avaliou diferentes tempos de exposição e descreveu qual o tempo ideal acima 

do qual não há benefício em continuar a fotopolimerização. Avaliaram a 

translucidez de dois tipos de cerâmica (dissilicato de lítio e leucite) e a 

polimerização de um cimento de resina, o Variolink II, mediante diferentes 

condições de fotopolimerização. Num primeiro estudo estes investigadores 

avaliaram a polimerização direta do Variolink. Mediante avaliações de 

microdureza Vickers sugeriam um tempo mínimo para a fotopolimerização 

direta do Variolink, com ou sem a adição de catalisador, com o 

fotopolimerizador Bluephase 16i, de 15 segundos. A avaliação da translucidez 

das duas cerâmicas em estudo mostrou uma redução da transmissão de luz 

para espessuras acima dos 2 mm havendo uma elevada correlação entre a 

translucidez das cerâmicas e a microdureza do cimento fotopolimerizado 

através das cerâmicas. Apesar de não sugerirem um tempo mínimo de 

fotopolimerização através das cerâmicas, os autores concluem que o tempo 

de fotopolimerização na cimentação de cerâmicas, recomendado pelos 

fabricantes dos dois sistemas de cerâmica em estudo, podem ser insuficientes, 

mesmo quando se utiliza um fotopolimerizador de elevada intensidade. De 

relevante, este estudo chama a atenção para que o efeito da atenuação da luz, 

mesmo em cerâmicas vítreas, não pode ser negligenciado.  

Num estudo recente (Alshaafi, Algahtani e Price 2014) avaliaram a  

fotopolimerização do Variolink II base através de duas cerâmicas, usando 

diferentes tempos de exposição. A fotopolimerização foi realizada com uma 

Bluphase G2 usando três tempos de exposição distintos: 20, 40 e 60 segundos. 

As duas cerâmicas em estudo foram a ZirPress, uma cerâmica de vidro com 

fluorapatite, e a Esthetic Ceramic, uma cerâmica de leucite. O grau de 

conversão foi avaliado através de testes de microdureza Knoop. Os 
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investigadores constataram que os resultados de microdureza na 

polimerização através da Empress Esthetic foram superiores aos obtidos 

através da ZirPress. Observou-se ainda um aumento da microdureza com o 

aumento do tempo de exposição. O aumento de 20 para 40 segundos de 

exposição foi associado a um aumento de 39,6% na microdureza do cimento 

polimerizado através da Esthetic Ceramic. Com 60 segundos de exposição não 

se verificaram diferenças no grau de conversão entre as cerâmicas. Os autores 

concluiram que, para uma adequada fotopolimerização através de 1 mm de 

espessura das cerâmicas em estudo, no mínimo são necessários 40 a 60 

segundos, sendo 20 segundos de fotopolimerização um tempo insuficiente 

para uma adequada polimerização do cimento. Esta constatação vai ao 

encontro dos resultados obtidos no atual estudo. 

Apesar de não se terem verificado diferenças entre os tempos 30, 40, 50 

segundos, os 80% de ratio só foram obtidos com 40 e 50 segundos e apenas 

para alguns sistemas e pigmentações de zircónia. Tal pode levar a pensar que 

nessas situações poderia ser benéfico aumentar o tempo de polimerização 

para 40 ou 50 segundos. 

 

4.5.3 Influência do tipo de cerâmica 

 

A análise estatística dos resultados obtidos mostrou haver uma influência 

do tipo de cerâmica na microdureza do cimento de resina, rejeitando-se assim 

a hipótese nula. 

Verificou-se uma maior microdureza do cimento de resina para a 

fotopolimerização através da cerâmica ICE Zirkon Translucent e uma menor 

associada à cerâmica Prettau Zirkon, não sendo encontrada diferença 

estatisticamente significativa da Lava Frame com os dois outros sistemas de 

zircónia. 

A introdução da zircónia na Medicina Dentária teve início com o sistema In-

Ceram (Vita Zanhfabrick, Germany). Os primeiros estudos que avaliaram esta 

cerâmica igualavam a sua opacidade à de uma estrutura metalocerâmica 
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(Heffernan e col. 2002 A). A quantidade de luz que é absorvida, refletida ou 

transmitida pela cerâmica depende do conteúdo cristalino, da sua composição 

química e do tamanho das partículas presentes na estrutura, como explicado 

no primeiro capitulo. O aumento do conteúdo cristalino, associado ao aumento 

da resistência mecânica, resulta em maior opacidade da zircónia (Denry e Kelly 

2008; Zarone, Russo e Sorrentino 2011). No entanto, ao contrário de estudos 

mais antigos, os estudos atuais confirmam a passagem de alguma radiação 

luminosa através da zircónia (Baldissara e col. 2010; Ilie e Stawarczyk 2015). 

Por outro lado, os sistemas atuais diferem uns dos outros no tamanho e na 

distribuição do cristais (como constatado no estudo 1) e na adição de aditivos 

e pigmentos, o que tem consequências na porosidade destes materiais e na 

sua translucidez final (Cho, Yu e Lee 2009). Por estas razões a influência do 

sistema de cerâmica na microdureza de um cimento fotopolimerizado através 

das mesmas era um resultado esperado. 

Existem atualmente alguns estudos laboratoriais publicados que avaliam a 

translucidez de diferentes zircónias (Baldissara e col. 2010; Cekic-Nagas, 

Egilmez e Ergun 2012; Ilie e Stawarczyk 2015). No entanto, a comparação da 

fotopolimerização através de diferentes marcas de zircónias não tem sido alvo 

de grande atenção por parte dos investigadores. Num estudo de Valentino e 

colaboradores (2010) é avaliada a fotopolimerização através de oito tipos de 

cerâmica e estão incluídas duas marcas de zircónia, o Cercon e o In-Ceram, 

para as quais foram obtidos diferenças estatisticamente significativas na 

microdureza Knoop do cimento de resina. Registou-se um ratio de microdureza 

de 21,7% para a Cercon e 17% para a In-ceram. Apesar das variáveis em 

estudo serem diferentes (por exemplo o tipo de cimento, o fotopolimerizador, 

o tempo de exposição) este estudo evidencia que a fotopolimerização através 

da zircónia varia de acordo com a zircónia utilizada. Também Sulaiman e 

colaboradores (2015) confirmou que a o grau de conversão de dois cimentos 

fotopolimerizados através de cinco zircónias diferentes é influenciado pela 

marca de zircónia. Não foi encontrado um estudo que avalie a 

fotopolimerização de uma resina através de zircónias pigmentadas e que 

permiti-se uma melhor compreensão dos resultados obtidos neste trabalho. 
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4.5.4 Influência da pigmentação 

 

Verificou-se que as diferentes pigmentações testadas influenciaram a 

microdureza do cimento de resina, sendo rejeitada a hipótese nula.  

A análise estatística dos resultados obtidos neste trabalho revelam que 

houve uma influência da pigmentação das cerâmicas na microdureza do 

cimento de resina, sendo observado um aumento da microdureza do cimento 

de resina quando fotopolimerizado através da zircónia pigmentada em A1 e 

em especial em A4. À partida, este não seria um resultado esperado. Estudos 

que avaliam o grau de conversão de cimentos de resina fotopolimerizados 

através de compósitos ou cerâmicas de vidro de diferentes pigmentações, 

indicam existir um efeito da pigmentação na polimerização alcançada, 

referindo os estudos a existência de um menor grau de polimerização para 

pigmentações mais escuras (Breeding, Dixon e Caughman 1991; Myers, 

Caughman e Rueggeberg 1994; Soares, Silva e Fonseca 2006). A razão citada 

pelos investigadores reside no facto de um maior croma ter uma maior 

absorção de luz e logo menor quantidade de luz alcança o cimento a ser 

polimerizado. No entanto, a pigmentação da zircónia mediante a imersão em 

líquidos não pode ser analisada da mesma forma pois técnicamente é 

diferente. Não foi encontrado nenhum estudo sobre o efeito da pigmentação 

da infraestrutura de zircónia na microdureza de um cimento de resina 

fotopolimerizado através da zircónia o que torna o exercício da explicação dos 

resultados mais complexo. 

Sabe-se que a imersão de infraestruturas de zircónia em líquidos 

pigmentantes tem um efeito na microestrutura da zircónia, existindo um 

aumento da porosidade da zircónia quando pigmentada mediante a imersão 

em líquidos, quando comparado com um grupo controlo não pigmentado 

(Shah, Holloway e Denry 2008). Por outro lado, não deixa de ser relevante que 

alguns estudos relatem haver diminuição da resistência à flexão para a zircónia 

pigmentada com líquidos pigmentantes (Shah, Holloway e Denry 2008; 

Hjerppe e col. 2008), embora outros estudos não mostrem resultados 

semelhantes (Pittayachawan e col. 2007). Segundo Shah, Holloway e Denry 
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(2008) a diminuição da resistência pode ser consequência do aumento da 

porosidade. 

Com base no estudo 1, que demonstra uma redução da Transmitância com 

a pigmentação das zircónias, seria expectável uma redução da microdureza 

com a pigmentação. No entanto, neste estudo a pigmentação das zircónias 

resultou numa melhor fotopolimerização do cimento de resina. Uma possível 

justificação para estes resultados será a existência de maiores porosidades 

nas cerâmicas (que se constatou no estudo 1) em consequência da imersão 

nos líquidos pigmentantes. Essas porosidades podem permitir uma maior 

fotopolimerização e logo uma maior microdureza. Um achado que corrobora 

esta suposição é o facto de serem nos grupos pigmentados que se verifica um 

maior desvio padrão. Uma maior variação das medições obtidas pode sugerir 

a existência de poros, que permitem uma maior fotopolimerização e assim uma 

maior microdureza, em conjunto com outras zonas sem poros em que a 

microdureza é menor.  

As duas pigmentações avaliadas, A1 e A4, também apresentaram 

resultados estatisticamente diferentes com a pigmentação em A4 a permitir a 

obtenção dum maior grau de conversão do cimento de resina. Estas diferenças 

podem ter por base a composição química dos líquidos pigmentantes. Hjerppe 

e colaboradores (2008) avaliaram a composição química de cinco dos 

dezasseis líquidos de pigmentação do sistema Ice Zirkon (Zirkonzhan). Entre 

os elementos químicos presentes em maior percentagem, mas muito variáveis 

entre líquidos, encontraram o oxigénio, o ferro e o cloro. Em percentagens 

inferiores a 1%, o crómio, o érbio, o alumínio, o cobalto e o enxofre. Alguns 

componentes químicos, como o cálcio, só foram encontrados num líquido 

pigmentante, o D4. Diferentes elementos químicos apresentam diferentes 

opacidades, o que pode influenciar a polimerização do cimento. Desta forma, 

para um completa compreensão das diferenças obtidas com as duas 

pigmentações em estudo seria interessante avaliar a exata composição 

química de cada líquido.  
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4.5.5 O ratio da microdureza 

 

No presente estudo apenas em dois grupos experimentais foi encontrado 

um ratio superior a 80%, ambos na cerâmica Ice Zirkon Translucent 

pigmentada em A4, quando polimerizada por 40 ou 50 segundos. Contudo a 

maioria dos ratios é inferior a 50%, mesmo com os tempos de exposição acima 

dos 30 segundos. Como anteriormente explicado, esta avaliação refere-se a 

uma avaliação imediatamente pós-fotopolimerização sendo esperado um 

aumento do ratio no espaço de 24 h após a fotopolimerização (Pilo e Cardash 

1992).  

Alguns estudos citam que as resinas baseadas em Bis-GMA, como é o caso 

do cimento em estudo, estão associadas a um grau de conversão inferior a 

60% após a fotopolimerização (Vrochari e col. 2009) outros referem valores 

mais altos de 65 a 80% (Powers e Sakaguchi 2006) contudo não está 

estabelecido qual o grau de conversão mínimo de forma a não comprometer o 

sucesso. No último estudo deste trabalho será analisado se os diferentes ratios 

obtidos originam diferenças na resistência adesiva entre as zircónias 

estudadas e o cimento de resina e dessa forma na longevidade da restauração.  
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4.6 Conclusões  

 

O tempo de exposição influencia o grau de conversão do cimento de resina 

fotopolimerizado através da zircónia. A fotopolimerização por 10 e 20 

segundos obteve o menor grau de conversão, comparativamente à 

fotopolimerização por 30, 40 e 50 segundos, entre as quais não foram 

encontradas diferenças. 

O tipo de zircónia influencia o grau de conversão e entre os diferentes 

sistemas de zircónia, a Ice Zirkon Translucent obteve o maior grau de 

conversão comparativamente à Prettau Zirkon. A Lava Frame não foi 

estatisticamente diferente dos restantes sistemas estudados.  

A pigmentação influencia o grau de conversão com a não pigmentação a 

obter o menor grau de conversão e a pigmentação em A4 o maior.  
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5. ESTUDO 3: RESISTÊNCIA ADESIVA DE UM CIMENTO DE 

RESINA A DIFERENTES ZIRCÓNIAS COM DIFERENTE 

PIGMENTAÇÃO 
 

5.1 Introdução  

  

A evolução das  cerâmicas ao longo dos últimos anos levou ao 

desenvolvimento duma nova classe de materiais de alta resistência mecânica, 

as cerâmicas de zircónia, que proporcionam uma melhor resistência à fratura 

e viabilidade a longo prazo quando comparado com outras cerâmicas (Denry 

e Kelly 2008). Apesar de superior em termos mecânicos, existem alguns 

problemas associados à zircónia, sendo um deles a adesão (Magne, Paranhos 

e Burnett 2010). Embora seja possível a cimentação da zircónia com cimentos 

de base aquosa, como o ionómero de vidro e o fosfato de zinco, as técnicas 

convencionais de cimentação não oferecem resistência de união suficiente 

para muitos casos clínicos, por exemplo, quando a estrutura do dente 

preparado é muito curta ou cónica (Piwowarczyk, Lauer e Sorensen 2004; El-

Mowafy 2001). Por outro lado, a cimentação adesiva provou ser um fator 

importante na resistência à fratura de núcleos de alumina (Procera), quando 

comparada à cimentação com fosfato de zinco e de ionómero de vidro (Al-

Makramani, Razak e Abu-Hassan 2008), sendo ainda um fator importante no 

selamento marginal e na prevenção da recidiva de cárie (Blatz e col. 2008). No 

entanto, a maior resistência mecânica da zircónia, comparativamente à 

alumina, justifica que a cimentação convencional não reduza a sua resistência 

à fratura, permitindo ao clinico escolher o tipo de cimentação. Em situações 

em que o controlo da humidade não é o ideal, a rapidez e a facilidade com que 
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se executa a cimentação convencional pode ser vantajosa (Bindl, Lüthy e 

Mörmann 2006; Mizrahi 2008).  

Na adesão de uma cerâmica de zircónia ao dente é necessária a 

preparação do esmalte, da dentina e da superfície da restauração em 

cerâmica. A preparação do esmalte segue os princípios postulados por 

Buonocore (1955) e mais tarde também aplicados à dentina (Buonocore, 

Wileman e Brudevold 1956; Fusayama e col. 1979). Atualmente os adesivos 

utilizam uma de duas formas de interagir com o substrato dentinário – a técnica 

convencional (etch-and-rinse) ou a técnica autocondicionante (self-etch). O 

condicionamento ácido seletivo do esmalte, e não da dentina, parece ser um 

fator importante quando se escolhem cimentos autoadesivos, como o RelyX 

Unicem (De Munck e col. 2004; Hikita e col. 2007). Independentemente da 

forma de atuarem os sistemas adesivos, a adesão à estrutura dentária é 

conseguida mediante a formação de tags de resina e de uma estável camada 

híbrida (Swift, Perdigão e Heymann 1995).   

Na interface resina-zircónia a adesão dos cimentos depende da 

existência de uma retenção micromecânica, exigindo uma superfície rugosa, e 

ainda da ativação de superfície para a adesão química. 

Designam-se cerâmicas condicionáveis todas aquelas que são ricas em 

sílica e são exemplos a cerâmica feldspática e as cerâmicas vítreas (ex. IPS 

Empress e e.max). O tratamento recomendado para estas cerâmicas é o 

condicionamento com ácido hidrofluorídrico seguido da aplicação de silano. A 

aplicação do ácido hidrofluorídrico, em concentrações de 10%, ataca a matriz 

vítrea, dissolvendo-a parcialmente, criando microrretenções ao redor dos 

cristais que compõem a fase cristalina da cerâmica. A superfície condicionada 

tem ainda maior molhabilidade. A aplicação do silano, designado como 

processo de silanização, permite a formação de uma ligação química entre a 

sílica da matriz cerâmica e o silano. O silano é uma molécula bifuncional que 

em sua forma hidrolisada possui capacidade de se unir às superfícies 

orgânicas e inorgânicas. Apresenta duas extremidades: uma das extremidades 

é um grupo orgânico funcional e pode polimerizar com a matriz orgânica, 

enquanto a outra é um grupo alcoxi que pode reagir com a superfície 
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hidroxilada como a cerâmica (Sensi e col. 2005).  

As cerâmicas designadas não condicionáveis tem uma composição 

química não baseada em sílica e são exemplos as cerâmicas reforçadas de 

óxido de alumínio e zircónio (Romão Jr. e Oliveira 2007). De forma a aumentar 

os valores de adesão à zircónia, diversos métodos têm sido investigados e 

serão abordados de seguida. 

 

5.1.1 Tratamentos de superfície da zircónia 

 

 A superfície da zircónia não tratada apresenta pouca rugosidade 

(Casucci e col. 2009 e 2010). De forma a aumentar a rugosidade superficial e 

a microrretenção mecânica vários tratamentos têm sido sugeridos.  

Um dos primeiros tratamentos de superfície a ser estudado na zircónia 

foi a aplicação de ácido hidrofluorídrico seguida da aplicação de silano. Os 

resultados mostraram que a aplicação deste ácido não tem qualquer efeito 

numa cerâmica policristalina, cuja base não é a sílica (Borges e col. 2003; 

Casucci e col. 2009). Por outro lado, a ausência de sílica nas cerâmicas de 

zircónia também impossibilita a ligação química entre a sílica e silano, como 

exemplo o 3-metacriloxipropiltrimetoxisilano (MPS) (Romão Jr e Oliveira 2007; 

Aboushelib e col. 2008).  

O tratamento da superfície da zircónia com jato de óxido de alumínio foi 

outro dos tratamentos testados e o mais citado na literatura (Magne, Paranhos 

e Burnett 2010; Amaral e col. 2014; Barragán e col. 2014). Tem a grande 

vantagem de ser facilmente realizável no consultório e não requerer um 

equipamento muito dispendioso (Gomes e col. 2013). O tamanho médio das 

partículas de óxido de alumínio utilizadas varia entre 50 a 125 μm, o que 

segundo um estudo não parece afetar a resistência adesiva obtida (Gomes e 

col. 2013). Partículas com a dimensão de 50 µm são no entanto as mais 

recomendadas para aplicação clínica (Mirmohammadi e col. 2010 B). 

Outro tratamento de superfície sugerido para a zircónia é a silicatização. 
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Este tratamento consiste num jateamento de superfície com um pó de óxido 

de alumínio coberto por sílica, permitindo a incorporação de partículas de sílica 

na superfície da zircónia (ex. Sistema Rocatec, CoJet 3M-ESPE). Os estudos 

parecem demonstrar que este tratamento tem melhores resultados 

comparativamente ao jateamento com óxido de alumínio (Blixt e col. 2000; 

Piwowarczyk, Lauer e Sorensen 2005; Atsu e col. 2006; Tsukakoshi e col. 

2008; Phark e col. 2009). A silicatização é um tratamento de superfície muito 

bem documentado que combina a microrretenção mecânica, resultado do 

jateamento, com a adesão química, obtida pela adição de sílica. No entanto 

alguns estudos referem que o conteúdo de sílica na superfície da zircónia é 

muito baixo para uma efetiva silanização (Matinlinna e col. 2006) e que, em 

avaliações a longo prazo com termociclagem, a resistência adesiva reduz-se 

metade (Kern e Wegner 1998), o que pode sugerir instabilidade da união 

obtida. Um estudo recente (Bielen e col. 2015) parece demonstrar o oposto, 

com a silicatização a obter maior resistência adesiva que a a aplicação do jato 

de óxido de alumínio após envelhecimento por termociclagem.  

Além do tratamento de superfície também o tipo de cimento tem 

influência nos resultados obtidos, sendo os melhores resultados obtidos com 

cimento de resina com monómeros de fosfato, o 10-metacriloiloxidecil 

dihidrogénio fosfato (10-MDP) (Valandro e col. 2006; Oyague e col. 2009 A e 

B; Gomes e col. 2013). O melhor desempenho deve-se à capacidade de união 

do monómero 10-MDP a óxidos metálicos, como o óxido de alumínio e de 

zircónio (Kern e Wegner 1998; Blatz e col. 2004; Sensi e col. 2005; Casucci e 

col. 2011). Segundo Gomes e colaboradores (2013), o jateamento com 

partículas de óxido de alumínio associada à utilização de cimentos com 

monómero 10-MDP resulta em melhores resultados de resistência adesiva, 

comparativamente aos cimentos em que a molécula 10-MDP não está 

presente. Semelhante resultado foi obtido por outros investigadores (Oyague 

e col. 2009 A e B; Yang, Barloi e Kern 2010). A literatura refere ainda que a 

adesão a longo prazo à zircónia jateada com óxido de alumínio aumenta 

quando associada a cimentos que contêm 10-MDP (por ex. Panavia 2.0) 

quando comparada a cimentos em que a molécula não esta presente (Wolfart 

e col. 2007).   
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Apesar de existir muita literatura a salientar os benefícios do jateamento 

e da silicatização, alguns estudos referem que estes tratamentos podem ter 

um efeito negativo na superfície da zircónia devido à transformação de fase 

tetragonal para monoclínica (Guazzato e col. 2005; Zhang e col. 2006). A 

presença de uma fase monoclínica na superfície da zircónia pode ter efeitos 

negativos na adesão (Perdigão e col. 2012). Alguns autores referem ainda que 

o jateamento resulta na formação de microfissuras tornando a zircónia 

suscetível à fractura durante a função (Aboushelib, Feilzer e Kleverlaan 2010). 

Yang, Barloi e Kern (2010) referem que a baixa pressão no jateamento reduz 

os seus efeitos negativos, sem afetar a adesão. Por forma a minimizar o 

desenvolvimento de microfissuras, a literatura recomenda que sejam utilizados 

jatos com partículas de óxido de alumínio com 50 µm e uma pressão de 0,05 

MPa (Mirmohammadi e col. 2010 B).  

Novos tratamentos de superfície têm sido propostos de forma a 

melhorar a adesão. Um novo tratamento de superfície para a zircónia é a 

infiltração ácida seletiva (seletive infiltration etching - SIE) (Aboushelib, 

Kleverlaan e Feilzer 2007; Thompson e col. 2011). Esta técnica usa um 

processo de maturação por calor para permitir a infiltração da superfície com 

um vidro fundido. Esta superfície é depois preparada como uma cerâmica 

vítrea, condicionada com o ácido hidrofluorídrico e silanizada. Este tratamento 

de superfície aumenta a adesão, quando comparada ao simples jateamento, 

porque resulta na criação de uma superfície muito mais rugosa (Aboushelib, 

Kleverlaan e Feilzer 2007; Casucci e col. 2011). 

Mais recentemente, um ataque químico com uma solução experimental 

quente (hot chemical etching - ST), composto por ácido clorídrico (HCl) e 

cloreto férrico (Fe2Cl3) em metanol, anteriormente utilizado para o 

condicionamento de metais e ligas, tem sido aplicada na cerâmica de zircónia. 

Está descrito que esta técnica aumenta a rugosidade superficial (Casucci e col. 

2009).  

A comparação entre estes dois métodos recentes, o SIE e o ST, tem 

sido alvo de investigação. Um estudo de Casucci e colaboradores (2011) 

comparou a técnica de SIE, de ST, e o jateamento com partículas de óxido de 
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alumínio (125 μm) na resistência adesiva (TBSμ) a blocos de zircónia. A 

resistência adesiva foi superior para a técnica SIE e ST comparativamente ao 

jateamento e não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre o SIE e o ST.  

Seguindo a intenção de melhorar os resultados encontrados, as 

pesquisas têm sido no sentido de encontrar materiais que possam interagir 

quimicamente e com melhor efetividade na superfície da zircónia tratada ou 

não. Os estudos mostram que os primers têm um papel importante nos 

processos de adesão, especialmente para a zircónia, uma vez que a superfície 

de zircónia não é reativa a agentes de silano convencionais (Aboushelib e col. 

2008). Como anteriormente citado, apenas o SIE ou a silicatização prévia da 

superfície da zircónia permitem que a aplicação de silanos, como o 

Metaciloxipropiltrimetoxisilano (MPS) e 3-acriloxipropiltrimetoxisilano (ACPS) 

sejam eficazes (Matinlinna, Lassila e Vallittu 2007; Aboushelib e col. 2008). Em 

comum, estes tratamentos de superfície inserem sílica na superfície da 

cerâmica e desta forma a silanização é eficaz. 

Um dos componentes presentes nos primers para zircónia, e o mais 

importante, é o monómero 10-MDP. Esta molécula foi inicialmente adicionada 

a um cimento de resina (Panavia F, Kuraray, Japão) para a adesão de 

cerâmicas com baixo teor de vidro, resultando numa melhoria da adesão 

(Wolfart e col. 2007; Magne, Paranhos e Burnett 2010; Gomes e col. 2013). A 

marca Kuraray deteve a patente da molécula 10-MDP durante dez anos, mas 

desde 2011 que esta molécula tem sido incorporada em primers, adesivos e 

cimentos de diversas marcas.  

A aplicação de primers com monómeros de fosfato na superfície da 

zircónia tem sido alvo de alguma investigação. Um estudo de Perdigão e 

colaboradores (2012) demonstrou que a aplicação de Z-Prime Plus (Bisco Inc) 

aumenta a adesão (TBSμ) à zircónia imediatamente após a sinterização e 

também à zircónia com envelhecimento simulado em laboratório. Magne, 

Paranhos e Burnett (2010) demonstraram que a aplicação de Z-Prime Plus 

aumenta a adesão (SBS) em todos os cimentos de resina testados. Seabra, 

Arantes-Oliveira e Portugal (2014) demostraram que a aplicação do Z-Prime 
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Plus permite melhores resultados de adesão (SBS) à zircónia pós sinterização 

se forem aplicadas duas camadas de primer, ao invés de uma, e se for 

realizada a fotopolimerização deste primer antes da aplicação do cimento.  

Diversas marcas de primers para zircónia estão atualmente disponíveis 

havendo evidência de que existem diferenças na capacidade adesiva à 

zircónia (Barragán e col. 2013). A existência de uma grande variedade de 

primers torna no entanto difícil a escolha para os médicos dentistas. Seguindo 

uma estratégia simplificada, os novos adesivos universais foram desenvolvidos 

para serem utilizados com vários materiais restauradores. Eles apresentam na 

sua composição tanto silano como monómeros de fosfato, podendo promover 

a adesão a cerâmicas à base de sílica e/ou óxidos metálicos. Um estudo 

recente que avalia os primers mais populares (Amaral e col. 2014) mostra que 

a aplicação de vários primers atualmente disponíveis no mercado aumentam 

a resistência adesiva de superfícies jateadas com óxido de alumínio, 

comparativamente à sua aplicação em superfícies não jateadas. No entanto, 

este estudo mostra que os melhores resultados são obtidos com a aplicação 

de primers mas sim com a silicatização. Outros estudos (Barragán e col. 2014; 

Seabra, Arantes-Oliveira e Portugal 2014) confirmam que os primers são em 

regra eficazes na adesão à zircónia jateada com óxido de alumínio. 

A utilização de Lasers em Medicina Dentária tem sido sugerida para 

vários fins, entre eles a hipersensibilidade dentária, remoção de cárie, 

selamento de fissuras e o branqueamento dentário (Uzumez e col. 2013). Um 

estudo recente (Uzumez e col. 2013) demonstrou que há um aumento de 

resistência adesiva (SBS) quando realizado o tratamento de superfície da 

zircónia com Laser, comparativamente ao jateamento com óxido de alumínio. 

Contudo, este estudo também concluíu que há uma maior conversão em fase 

monoclínica na superfície da zircónia associada à aplicação do Laser.   

Existem atualmente vários sistemas de Laser, e o efeito do tipo de Laser 

na zircónia também foi investigado (Paranhos, Burnett e Magne 2011), tendo 

sido verificado uma maior rugosidade de superfície associada ao uso do Laser 

Nd:YAG (Laser de neodímio dopado com granada de ítrio e alumínio) em 

comparação com o Laser CO2. A aplicação de Laser CO2 mostrou uma maior 
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incidência de microfissuras comparativamente ao YAG. Do ponto de vista das 

forças de resistência adesiva (SBS) não existem diferenças entre os Laser 

(Uzumez e col. 2013). 

Por ser uma tecnologia dispendiosa, por estar associada a uma 

conversão da superfície da zircónia em fase monoclínica e à formação de 

microfissuras, o que pode ter efeitos na resistência mecânica a longo prazo, a 

aplicação de Laser na zircónia não parece, para já, trazer uma mais-valia na 

adesão. 

Em resumo, no momento atual o que se sabe sobre os tratamentos de 

superfície permite dizer que a zircónia deve ser cimentada com cimentos de 

resina com monómeros fosfatados (Wolfart e col. 2007; Gomes e col. 2013; 

Inokoshi e col. 2014 A), com a obtenção de melhores resultados quando é 

realizado o jateamento da superfície com óxido de alumínio (Amaral e col. 

2014). Há ainda a considerar que, para que a cimentação com cimentos de 

resina seja eficaz outra importante variável deve ser considerada: o grau de 

conversão do cimento de resina. A fotopolimerização dos cimentos de resina 

através da zircónia pode implicar uma significativa redução da luz que alcança 

o cimento e assim comprometer a polimerização do mesmo. Poucos estudos 

avaliam a fotopolimerização de um cimento através da zircónia provavelmente 

porque se admitiu até há uns anos atrás que a translucidez da zircónia é 

semelhante ao metal (Heffernan e col. 2002 A e B) e dessa forma a cimentação 

com cimentos de resina dual ou fotopolimerizáveis seria contraindicada. Uma 

vez que os estudos atuais comprovam que a zircónia é translúcida 

(Kanchanavasita e col. 2014) faz sentido avaliar se esta pode ser cimentada 

com cimentos de resina fotopolimerizáveis ou dual.  

Desta forma o objetivo deste estudo foi o de avaliar se a 

fotopolimerização, através da zircónia, de um cimento de resina 

fotopolimerizável garante uma adequada adesão à zircónia.  

 

 

 



Estudo da resistência adesiva 

 

 
115 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Estudar a influência do tipo de zircónia na resistência de união entre 

esta e um cimento de resina fotopolimerizado através da cerâmica, 

com as seguintes hipóteses possíveis: 

H0: o tipo de zircónia não influencia os valores de adesão alcançados; 

H1: o tipo de zircónia influencia os valores de adesão alcançados. 

2. Estudar a influência da pigmentação da zircónia na resistência de 

união entre esta e um cimento de resina fotopolimerizado através da 

zircónia, com as seguintes hipóteses possíveis: 

H0: a pigmentação da zircónia não influencia os valores de adesão 

alcançados; 

H1: a pigmentação da zircónia influencia os valores de adesão 

alcançados. 

3. Avaliar o efeito do tipo de zircónia sobre o tipo de falha de união, com 

as seguintes hipóteses possíveis: 

H0: O tipo de falha de união não é influenciado pelo tipo de zircónia. 

H1: O tipo de falha de união é influenciado pelo tipo de zircónia. 

4. Avaliar o efeito da pigmentação sobre o tipo de falha de união, com as 

seguintes hipóteses possíveis: 

H0: O tipo de falha de união não é influenciado pela pigmentação. 

H1: O tipo de falha de união é influenciado pela pigmentação. 
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5.3 Materiais e métodos  

 

5.3.1 Delineamento experimental 

 

Este trabalho resulta de um estudo experimental realizado no laboratório 

de Biomateriais da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 

Lisboa, com o objetivo de avaliar in vitro os valores de adesão de um cimento 

de resina à zircónia, quando polimerizado através da mesma, sendo analisado 

o efeito da marca da zircónia e da sua pigmentação. 

Foram constituídos nove grupos experimentais de acordo com as várias 

combinações possíveis entre as duas variáveis independentes testadas 

(Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Delineamento experimental.  

 

Os espécimes foram fabricados aderindo um cilindro de compósito a uma 

lâmina de zircónia. O cimento utilizado para promover a união entre o 

compósito e a cerâmica foi fotopolimerizado através desta última.   

Decorridas 24 horas após a adesão, os espécimes foram submetidos a 

teste de resistência a tensões de corte. A superfície de fratura foi observada 

com o objetivo de determinar o tipo de falha de união. 
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5.3.2 Preparação dos espécimes  

 

Foram utilizados 90 espécimes de cerâmica zircónia (n=10) preparados a 

partir de blocos de cerâmica pré-sinterizados das três cerâmicas em estudo: 

Ice Zirkon Translucent, Prettau Zirkon e Lava Frame (Tabela 3.1 e Figura 5.2).  

   

Figura 5.2 (A, B, C) – Blocos de zircónia em estudo (A) Ice Zirkon Translucent, (B) Prettau 
Zirkon e (C) Lava Frame. 

 

Os espécimes de cerâmica foram obtidos a partir do corte dos blocos, como 

descrito no estudo 1. Os blocos foram cortados e depois polidos de forma a 

obter espécimes de 0,75 mm. De seguida os espécimes foram divididos 

aleatoriamente por um de três subgrupos de acordo com a pigmentação: não 

pigmentados, pigmentados em A1 e pigmentados em A4. Os grupos 

pigmentados foram obtidos mediante a imersão, prévia à sinterização, no 

respetivo liquido pigmentante e a sinterização final foi realizada conforme 

descrito no estudo 1. Após a sinterização final os espécimes ficaram com uma 

espessura média de 0,6±0,03 mm (Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 (A, B) – (A) Espécimes de zircónia antes da sinterização, com espessura média de 
0,75 mm e (B) espécimes de zircónia após a sinterização, com 0,6 mm de espessura. 

 

A B C 

A B 
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Imediatamente antes de se realizar a adesão à zircónia foi realizada a 

preparação da superfície onde se promoveu a colagem. A superfície foi jateada 

com jato de óxido de alumínio (Microetcher II, Danville Engineering) com 

partículas de 50 µm. O jateamento foi realizado durante 20 segundos, com 

pressão de 0,25 MPa e a 10 mm de distância com a ponta do jato perpendicular 

à superfície da cerâmica (Gomes e col. 2013) (Figura 5.4).  

 

 

 

Figura 5.4 – Jateamento da superfície da zircónia. 

 

Após o jateamento, foi realizado um banho em ultrassons (Elmasonic One; 

Elma) com álcool a 96% durante 2 minutos com a finalidade de limpar a 

superfície da zircónia (Figura 5.5). Após removidas do banho, os espécimes 

foram secos com jato de ar. De seguida, sobre a superfície de cerâmica 

jateada, foi aplicada uma película adesiva transparente perfurada (Adesivo 

vinil, SRA3, Xerox) para se obter uma área de adesão padronizada com 3 mm 

de diâmetro (Oliveira e col. 2005) (Figura 5.7). Terminada a preparação da 

superfície da cerâmica seguiu-se a confeção do cilindro de compósito e a sua 

adesão à cerâmica. 

 

 

Figura 5.5 – Imersão dos espécimes em banho de álcool em ultrassons. 



Estudo da resistência adesiva 

 

 
119 

Os cilindros de compósito foram realizados, um a um, imediatamente antes 

de ser realizada a adesão a cada um dos espécimes de cerâmica. Para a sua 

construção foi usado Herculite XRV Enamel A2 (Kerr, Orange, EUA) (Tabela 

5.1) e um molde de silicone. Para a obtenção de um cilindro em compósito (4 

mm diâmetro e 6 mm altura) foram realizados dois incrementos de compósito 

que foram fotopolimerizados por 20 segundos cada, com o aparelho 

fotopolimerizador Bluephase 20i (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) no 

modo High (900 mW/cm2) (Figura 5.6). A intensidade do fotopolimerizador 

neste modo foi previamente avaliada com o uso de um radiómetro (Demetron 

LED radiometer, nº série 793000882, Kerr, Danbury, CT 06810, EUA) com a 

capacidade de registar a intensidade luminosa até 2000 mW/cm2.  

 

  

Figura 5.6 (A, B) – (A) Realização do cilindro de compósito com a inserção da primeira camada 
de compósito e (B) fotopolimerização de cada incremento. 

 

Na área de cerâmica exposta de 3 mm foram aplicadas duas gotas de Z-

Prime Plus (Bisco, Schaumburg, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante, espalhando com um microbrush (Microbrush International, Grafton, 

WI, EUA) por 20 segundos seguidos de uma leve secagem com jato de ar 

durante 5 segundos. Após a secagem foi realizada a fotopolimerização do 

primer com o aparelho fotopolimerizador Bluephase 20i (Ivoclar Vivandent, 

Schaan, Liechtenstein) no modo turbo, com uma intensidade 1400 mW/cm2, 

durante 10 segundos (Seabra, Arantes-Oliveira e Portugal 2014). 

Sobre a superfície fotopolimerizada do Z-Prime Plus foi aplicada, com 

seringa, uma porção de cimento de resina Variolink II base (Ivoclar Vivandent, 

Schaan, Liechtenstein). Imediatamente após a aplicação do cimento foi 

A B 
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aplicado o cilindro de compósito. O cilindro foi mantido em compressão de 

forma a escoar o excesso de cimento, com uma carga de 50 N durante 60 

segundos (Mirmohammadi e col. 2010 A) (Figura 5.7). Os excessos foram 

removidos com uma sonda periodontal, e o cimento foi fotopolimerizado 

através da cerâmica durante 30 segundos, no modo turbo com uma 

intensidade 1400 mW/cm2 com o fotopolimerizador Bluephase 20i (Ivoclar 

Vivandent, Schaan, Liechtenstein).  

     

Figura  5.7 (A, B, C) – (A) A área de adesão padronizada, (B) o primer de superfície utilizado, 
e (C) a adesão do cilindro de compósito à cerâmica. 

 

Tabela 5.1 – Materiais usados e as suas caraterísticas. 

Material Nome comercial Fabricante Lote/Validade Composição 

Zircónia  Lava Frame 3M 392508 3Y-TZP 

Ice Zirkon 
Translucent 

Zirkonzahn ZA9112E 3Y-TZP 

Prettau Zirkon Zirkonzahn ZA849A 3Y-TZP 

Zircónia 
Primer 

Z-Prime Plus Bisco 

1200006916 
04-2014 

1400001589 
02-2016 

Monómero organofosfato (MDP), 
monómero de ácido carboxílico 

(BPDM), HEMA, etanol 

Cimento 
de resina 

Variolink base II 
Transparente 

Ivoclar 
Vivadent 

R60764       
02-2015 

Bis-GMA, dimetacrilato de 
uretano, 

trietilenoglicoldimetacrilato, vidro 
de bário, trifluoreto de itérbio, 

vidro de fluorsilicato de bário e 
alumínio, óxidos mistos 

esferoidais, catalisadores, 
estabilizadores e pigmentos 

Compósito 
Herculite XRV A2 

Enamel 
Kerr 

5077661     
12-2016 

Bis-GMA, TEGDMA cargas 
minerais inertes, ativadores e 

estabilizadores 

 

A B C 
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Concluída a cimentação, todos os espécimes foram armazenados em água 

destilada, numa estufa (Memmert, 854 Schwabach, Alemanha) à temperatura 

de 37 ºC, durante um período de 24 horas (Figura 5.8). 

Figura 5.8 – Armazenamento dos espécimes em estufa. 

Decorridas 24 horas, os espécimes foram montados em placas de 

Watanabe. A película adesiva foi colocada sobre a placa com o maior orifício 

com o cuidado do orifício ficar centrado com a área adesiva do espécime. A 

placa com o menor orifício foi sobreposta à primeira e as duas metades da 

placa foram unidas através da colocação de dois parafusos (Figura 5.9). No 

maior orifício da placa encontrava-se a cerâmica e no menor o cilindro de 

compósito. O espaço entre o cilindro de compósito e o orifício da placa foi 

preenchido com gesso (Kromotypo 4, LASCOD, Itália). No espaço entre a 

cerâmica e a placa foi primeiro aderido um cilindro de acrílico à cerâmica, 

usando supercola 3. O espaço entre o cilindro de acrílico aderido e a placa foi 

preenchido com o mesmo gesso.  

Após 1 hora para a completa presa do gesso das placas de Watanabe 

foram realizados os testes de resistência a tensões de corte. 

 

 

Figura 5.9 (a, b, c , d) – (a) Montagem dos espécimes em placas Watanabe com a fixação 
das duas metades das placas com parafusos, (b) a adesão de um cilindro de acrílico à 
cerâmica (c) o preenchimento do maior orifício com gesso e (d) o preenchimento do menor 
orifício com gesso.  

A B C D 
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5.3.3 Testes de resistência adesiva sob tensões de corte 

 

Os valores de resistência adesiva entre cerâmica e compósito foram 

determinados sob tensões de corte, utilizando uma máquina de testes 

mecânicos universal Instron, modelo 4502, nº de série: H3307 (Instron Ltd., 

Bucks, HP 123SY, Inglaterra) (Figura 5.10).  

Os espécimes foram montados no braço fixo do Instron, com a superfície 

de união entre a cerâmica e o compósito alinhada em relação ao braço superior 

móvel da máquina de testes, de maneira a assegurar a obtenção de tensões 

de corte.  

Os testes foram efetuados à velocidade de 1 milímetro por minuto, 

utilizando uma célula de carga de 1 KN. Os valores de resistência adesiva a 

tensões de corte (SBS), expressos em MegaPascal (MPa), foram calculados 

automaticamente pelo computador associado à máquina de testes mecânicos, 

dividindo a força registada no momento da falha, registada em Newton, pela 

área adesiva. 

 

  

Figura 5.10 – Máquina de testes mecânicos universal Instron. 
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5.3.4 Análise do tipo de falha  

 

Com o objetivo de determinar o tipo de falha de união ocorrida, as interfaces 

de fratura de todos os espécimes foram observados com um 

estereomicroscópio Meiji Techno, modelo EMZ–8TR, n.◦ de série 411479 (Meiji 

Techno Co., Saitama 354-0043, Japão) com uma ampliação de 20 vezes 

(Figura 5.11).  

 

Figura  5.11 – Avaliação do tipo de falha de união. 

O tipo de falha foi classificado em adesiva, coesiva ou mista (Fróis e col. 

2012) (Tabela 5.2 e Figura 5.12).   

 

Tabela 5.2 – Classificação do tipo de falha. 

Tipo de falha Descrição Caracteristicas  

Adesiva Falha entre o sistema adesivo e 
a cerâmica 

Ausência de cimento na superfície da 
cerâmica 

Mista Falha entre o sistema adesivo e 
a cerâmica e entre sistema 
adesivo e o compósito 

Parte da superfície da cerâmica 
coberta com cimento de resina e parte 
livre de cimento 

Coesiva  Falha ao nível da resina 
composta 

100% da superfície da cerâmica 
coberta com cimento 
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Figura 5.12 (A, B) – (A) Superfície da cerâmica com falha do tipo adesiva e (B) falha do tipo 

mista. 

 

 

5.3.5 Análise estatística  

 

A determinação do número exato de espécimes por grupo (n) foi 

determinada com base em um estudo piloto realizado com espécimes 

semelhantes, utilizando a fórmula desenvolvida por Snedecor e Cochran n = 

1+2C(s/d)2 em que s é o desvio padrão, d a diferença a ser detectada e C é 

uma constante dependente do valor α e β selecionados (Dell, Holleran e 

Ramakrishnan, 2002). O erro estatístico tipo I (α) foi estabelecido a 0,05 e o 

erro tipo II (β) foi estabelecido a 0,20.  

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente com software SPSS 

para Windows, versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA). Em todos os testes 

estatísticos foi considerado o nível de significância de 5%. 

Foi efetuada a estatística descritiva dos valores de resistência adesiva a 

tensões de corte (SBS). Para cada grupo experimental foi calculada a média, 

mediana, desvio padrão e valores máximo e mínimo. 

A B 
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Os valores de SBS, variável dependente, foram analisados com análise de 

variância fatorial (ANOVA), com duas dimensões. A cor e a marca de cerâmica 

foram utilizados como variáveis independentes. A presença de uma interação 

entre as duas variáveis ditou a posterior análise dos resultados com ANOVA 

de uma dimensão, para analisar o efeito da pigmentação de forma 

independente para cada cerâmicas em estudo. Sempre que se justificou, foram 

realizadas comparações múltiplas entre os grupos experimentais recorrendo a 

testes post-hoc segundo o método HSD de Tukey.  

Foi ainda realizada a análise do tipo de falha de união. Foi determinada a 

distribuição dos vários tipos de falha por cada grupo. Como o tipo de falha é 

uma variável nominal foram utilizados testes estatísticos não paramétricos de 

Kruskal-Wallis para identificar a influência do tipo de cerâmica e da 

pigmentação no modo de falha obtido. Sempre que necessário, os dados foram 

submetidos a testes de comparação múltipla segundo Mann-Whithey com 

correção de Bonferroni. 

 

5.4 Resultados  

 

 

5.4.1 Resistência adesiva sob tensões de corte 

 

5.4.1.1 Estatística Descritiva  

 

A estatística descritiva relativa à resistência adesiva a tensões de corte 

registada no momento da fratura dos espécimes para os diferentes grupos 

experimentais está descrita na Tabela 5.3, onde são apresentados o valor 

médio, a mediana, o desvio padrão e os valores mínimo e máximo. Os valores 

são apresentados em MegaPascal (MPa) (Figura 5.13). 
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Tabela 5.3 – Análise descritiva dos valores de resistência adesiva sob tensões de corte (MPa). 

Grupo N Média Mediana Desvio 
Padrão 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Lava Frame 10 20,41 19,44 3,43 14,53 25,22 

Lava Frame A1 10 13,77 12,73 6,26 5,32 22,64 

Lava Frame A4 10 15,24 15,85 6,14 6,01 21,73 

ICE Zirkon Translucent 10 16,11 17,42 4,31 8,67 22,89 

ICE Zirkon Translucent A1 10 16,01 14,81 2,59 11,39 19,74 

ICE Zirkon Translucent A4 10 13,32 13,35 3,51 8,86 18,21 

Prettau Zirkon 10 13,59 13,49 3,71 7,67 19,16 

Prettau Zirkon A1 10 15,23 16,14 4,73 7,9 21,05 

Prettau Zirkon A4 10 13,51 13,03 3,69 9,44 22,23 

 

A média da resistência adesiva a tensões de corte variou entre 20,41 MPa, 

observada na cerâmica Lava Frame, e os 13,32 MPa observada na cerâmica 

Ice Zirkon A4. 

 

 

Figura 5.13 – Médias e desvios padrão (MPa) da resistência adesiva a tensões de corte dum 
cimento de resina, fotopolimerizado sob as diferentes cerâmicas com as diferentes 
pigmentações avaliadas. 
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5.4.1.2 Inferência Estatística  

 

Aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov que obteve p=0,123 o que 

corrobora com a distribuição normal. Foi também aplicado o teste de Levéne a 

fim de testar a homogeneidade de variância sendo obtido p=0,039. Apesar do 

resultado indicar heterocedasticidade, a robustez dos testes F face ao 

afastamento dos pressupostos permite a utilização do modelo ANOVA, mesmo 

com a presença de heterocedasticidade (Dawsan e Trapp 2003). 

Foi realizada uma análise de variância fatorial (ANOVA), com duas 

dimensões, para analisar o efeito do tipo de cerâmica e da pigmentação 

(variáveis independentes) sobre a resistência adesiva a tensões de corte do 

cimento de resina (variável dependente). Os resultados desta análise estão 

representados na tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4 – Analise de variância (ANOVA) com duas dimensões, da resistência adesiva a 
tensões de corte do cimento de resina. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado 

médio. *p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Fonte de variação 
Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor F Valor p 

Cerâmica  83,776 2 41,888 2,141 0,124 

Cor  110,603 2 55,302 2,827 0,065 

Cerâmica/Cor 
201,760 4 50,440 2,579 0,043* 

Residual 1584,491 81 19,562   

 

Não foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os 

tipos de cerâmica avaliados (p=0,124) e as pigmentações testadas (p=0,065) 

(Figura 5.14 e 5.15). Foi observada uma interação estatisticamente 

significativa entre as variáveis independentes tipo de cerâmica e a 

pigmentação (p=0,043) (Figura 5.16). 
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Figura 5.14 – Médias e desvio padrão (MPa) por tipo de cerâmica avaliada. Os grupos 
representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas 
(p>0,05). 

 

  

 

Figura 5.15 – Média e desvio padrão (MPa) por pigmentação avaliada. Os grupos 
representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas 
(p>0,05). 
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Figura 5.16 - Gráfico de interação de pigmentação/cerâmica (efeito: pigmentação vs. 

Cerâmica; variável dependente: SBS).    

 

Como foi encontrada uma interação entre as variáveis e com o objetivo de 

determinar o efeito da pigmentação em cada sistema de cerâmica foi realizada 

uma análise de variância (ANOVA) de uma dimensão para cada um dos 

sistemas cerâmicos (Tabela 5.5, 5.7 e  5.8, Figura 5.17, 5.18 e 5.19).  

 

Tabela 5.5 – Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, dos valores de resistência 
adesiva para a cerâmica Lava Frame. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. 
*p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Cerâmica Lava Frame 243,538 2 121,769 4,118 0,027* 

Residual 798,308 27 29,567   

 

 

Verificou-se que a SBS foi influenciada de forma estatisticamente 

significativa (p=0,027) pela pigmentação no sistema de cerâmica Lava Frame, 

tendo sido realizada a comparação múltipla entre os grupos, segundo o 

método HSD de Tukey (Tabela 5.6 e Figura 5.17). 
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Tabela 5.6 – Resultados das comparações múltiplas entre os grupos, segundo o método HSD 

de Tukey, para a cerâmica Lava Frame. *p<0,05 **p<0,01***p<0,001 

Cerâmica  Vs. Diferença 
entre médias 

Erro 
padrão 

Valor p 

Lava Frame sem cor  A1 

 A4 

6,64300 

5,17450 

2,43174 

2,43174 

0,029* 

0,103 

Lava Frame A4  A1 1,46850 2,43174 0,819 

 

 

 

Figura 5.17 - Médias e desvios padrão (MPa) da resistência adesiva a tensões de corte dum 
cimento de resina fotopolimerizado através da cerâmica Lava Frame. As médias com idêntica 

letra sobrescrita não apresentam diferença estatisticamente significativa. 

 

 

Tabela 5.7 – Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, do SBS (MPa) para a 

cerâmica Ice Zirkon Translucent. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Cerâmica Ice Zirkon 
Translucent 

50,052 2 25,026 1,997 0,155 

Residual 388,424 27 12,532   
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Figura 5.18 - Médias e desvios padrão (MPa) da resistência adesiva a tensões de corte dum 

cimento de resina fotopolimerizado através da cerâmica ICE Zirkon Translucent. Os grupos 

representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05). 

 

Tabela 5.8 - Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, do SBS (MPa) para a cerâmica 

Prettau Zirkon. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio. 

Fonte de variação SQ  GL QM Valor F Valor p 

Cerâmica Prettau 
Zirkon 

18,774 2 9,387 0,566 0,574 

Residual 447,813 27 16,586   

 

 

Figura 5.19 - Médias e desvios padrão (MPa) da resistência adesiva a tensões de corte dum 

cimento de resina fotopolimerizado através da cerâmica Prettau Zirkon. Os grupos 

representados sob a mesma linha não apresentam diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05). 
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5.4.2 Tipo de falha de união  

 

A figura 5.20 apresenta a distribuição do tipo de falha de união pelos 

diversos grupos experimentais. A maioria dos espécimes apresentou um tipo 

de falha adesivo, com o sistema adesivo a ficar aderido ao compósito.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.20 - Distribuição do tipo de falha pelos nove grupos experimentais. 

 

Os resultados obtidos foram submetidos a testes estatísticos não 

paramétricos de Kruskal-Wallis de forma a identificar a influência do tipo de 

cerâmica e da pigmentação no modo de falha obtido. Foi observado que o tipo 

de falha não é diferente nas três cerâmicas em estudo (p=0,163) e nas 

pigmentações avaliadas (p=0,163).  

Em alguns dos espécimes observou-se a fratura do compósito na 

interface adesiva (Figura 5.21). 

 

 

 

 

Figura 5.21 – Presença de um traço de fratura na interface adesiva, na resina/compósito. 
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5.5 Discussão  

 

5.5.1 Metodologia utilizada 

 

Neste estudo foram avaliadas três marcas de zircónia e o efeito da sua 

pigmentação na adesão, avaliada por SBS, a uma resina composta utilizando 

um cimento de resina.  

Previamente à realização da adesão todas as superfícies de zircónia foram 

preparadas. Sem nenhum tratamento de superfície, a zircónia tem uma baixa 

energia de superfície e molhabilidade (Casucci e col. 2009). O tratamento de 

superfície aplicado foi o jateamento com partículas de óxido de alumínio. É 

unanimente aceite que a união entre o cimento de resina e a cerâmica pode 

ser mais eficaz e durável se associado a retenções micromecânicas. A 

obtenção de uma superfície cerâmica rugosa permite que o cimento resinoso 

possa fluir para essas microretenções, criando assim uma retenção 

micromecânica mais forte (Casucci e col. 2011; Paranhos, Burnett e Magne 

2011; Usumez e col. 2013; Amaral e col. 2014). Vários estudos referem um 

aumento na rugosidade da superfície de zircónia com o jateamento com 

partículas de AlO3 com 50 – 125 μm (Casuci e col. 2009; Casucci e col. 2010; 

Amaral e col. 2014). Segundo um estudo que avaliou o efeito do tamanho das 

partículas do jateamento na resistência adesiva, não existe diferença entre o 

uso de partículas de 25, 50 e 110 μm (Gomes e col. 2013). No entanto parece 

existir um efeito do tamanho das partículas e da pressão do jato na formação 

de microfissuras superficiais, tendo por isso a escolha do tamanho de 

partículas recaído nos 50 μm com uma pressão de 0,25 MPa (Mirmohammadi 

e col. 2010 A). 

O jateamento com partículas de óxido de alumínio é um dos métodos mais 

citados na literatura, sendo referido como um método que aumenta a 

resistência de união, especialmente quando combinado com a utilização do 

monómero 10-MDP (Aboushelib, Feilzer e Kleverlaan 2010). A sinergia com a 

molécula 10-MDP resulta da união química, graças à interação entre os grupos 
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hidroxilo da superfície da zircónia e os monómeros de éster de fosfato do MDP 

(Amaral e col. 2014).  

Na presente investigação foi utilizado um cimento de resina sem a molécula 

10-MDP, mas esta molécula esteve presente através da aplicação prévia do 

primer, o Z-Prime Plus. Está demostrado que a aplicação do Z-Prime Plus 

melhora a adesão de vários cimentos de resina cuja composição contem ou 

não a molécula 10-MDP (Magne, Paranhos e Burnett 2010). 

A aplicação do Z-Prime Plus foi realizada seguindo as instruções do 

fabricante. Adicionalmente foi realizada a fotopolimerização desta camada. 

Embora o fabricante deste produto não indique que o mesmo deva ser 

fotopolimerizado, o estudo de Seabra, Arantes-Oliveira e Portugal (2014) 

demostrou que a fotopolimerização desta permite obter melhores resultados 

de adesão (SBS) à zircónia. Segundo estes autores o benefício de se realizar 

a fotopolimerização pode estar relacionado com a obtenção de uma camada 

que não é tão fluída e facilmente estruída com a simples pressão da aplicação 

do cimento de resina.   

A avaliação da adesão por SBS é influenciada pela velocidade a que é 

aplicada a carga ao espécime, embora os resultados dos estudos não sejam 

unânimes (Salz e Bock 2010). Hara, Pimenta e Rodrigues (2001) observaram 

valores estatisticamente superiores para velocidades 1 a 5 mm/minuto 

comparativamente a 0,5 a 0,75 mm/minuto. Com o objetivo de uniformizar os 

resultados deste estudo com alguns estudos já publicados, foi utilizada uma 

velocidade de 1 milímetro por minuto (Magne, Paranhos e Burnett 2010; Kim e 

col. 2011; Seabra, Arantes-Oliveira e Portugal 2014). 

Sendo a técnica de SBS descrita com sensível, o mesmo operador realizou 

todos os espécimes e testou todos grupos em estudo de forma a diminuir a 

variabilidade dos resultados obtidos (Salz e Bock 2010).   

Por ser um material extremamente duro e com uma elevada resistência 

mecânica a zircónia tem a vantagem de não falhar coesivamente quando 

subtida a forças de cisalhamento. Desta forma a distribuição irregular das 

forças na interface adesiva, e por consequência a errada interpretação dos 
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reais resultados adesivos, é eliminada (Versluis, Tantbirojn e Douglas 1997). 

Segundo Valandro e colaboradores (2008) os testes de microtração e de SBS 

apresentam resultados semelhantes em cerâmicas de elevada resistência, 

sendo o SBS um método muito mais simples de executar. Contudo, as falhas 

observadas são exclusivamente adesivas. 

A análise estatística realizada com os dados obtidos permitiu verificar que 

a resistência adesiva não foi influenciada pela marca de zircónia nem pela 

pigmentação. Verificou-se uma interação entre os dois fatores, o que indica 

que a influência de um, sobre os valores de resistência adesiva, se encontra 

dependente da do outro. A avaliação da falha na interface adesiva foi 

predominantemente adesiva e em algumas espécimes foram identificados 

traços de fratura no compósito (Figura 5.21) o que pode ser inerente à 

metodologia do teste usado (Sano e col. 1994; Della Bona e van Noort 1995; 

Valandro e col. 2008; Salz e Bock 2010). O método usado na avaliação da 

adesão carateriza-se pela aplicação da força ser realizada paralelamente à 

interface adesiva, podendo surgir áreas em que as tensões se concentram 

levando à fratura. 

 

5.5.2 Influência do tipo de cerâmica 

 

Os resultados obtidos não permitiram verificar uma influência significativa 

dos diferentes tipos de zircónia sobre a resistência adesiva, e portanto, não foi 

possível rejeitar a hipótese nula.  

Os valores de SBS obtidos variaram entre os 20,41 e os 13,32 MPa obtidos 

respetivamente para o grupo Lava Frame e Ice Zirkon Translucent A4. 

Comparativamente a outros estudos, os resultados obtidos não são muito 

díspares (Magne, Paranhos e Burnett 2010). Contudo, diferentes metodologias 

entre estudos justificam que uma comparação de valores absolutos não seja 

possível.  

O momento em que é realizado o teste de SBS, no imediato, após 24 horas, 

ou após termociclagem, tem influência no resultado obtido. O armazenamento 
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em água reduz a resistência adesiva (Salz e Bock 2010). A termociclagem 

permite simular as condições intraorais e avaliar a longevidade da força 

adesiva. Diversos estudos referem que tem um efeito negativo na resistência 

adesiva sendo esse impacto menor para cimentos com a molécula 10-MDP 

(Luthy, Loeffel e Hammerle 2006; Kim e col. 2011; Perdigão e col. 2013).   

Não foi encontrado nenhum estudo com uma metodologia igual à 

metodologia utilizada nesta investigação. As especificidades dos estudos vão 

deste a marca de zircónia, o seu tratamento de superfície, os primers/adesivos 

e cimentos usados ao tipo de armazenamento e teste de resistência adesiva 

utilizado. A grande maioria dos estudos atuais usam a μTBS em vez da SBS, 

contudo, os valores obtidos por estas duas metodologias não são comparáveis 

(Salz e Bock 2010). 

O valor mínimo de resistência adesiva necessário para garantir uma 

adequada função clinica é algo que vários estudos tentam definir. Algumas 

referências referem que o valor mínimo de SBS para garantir a função clínica 

e a longevidade é de 10 a 13 MPa (Luthy, Loeffel e Hammerle 2006; Kim e col. 

2011). Os resultados encontrados na presente investigação superaram, em 

todos os grupos, o valor mínimo sugerido. 

São escassos os estudos que utilizam mais de um tipo de cerâmica de 

zircónia, sendo a mais frequentemente usada a zircónia Lava. Num estudo de 

Casucci e colaboradores (2010) foi avaliado o efeito de três tratamentos de 

superfície (jateamento com óxido de alumínio, SIE e o ST) em três marcas de 

zircónia (Lava, Cercon e Aadva Zr). Segundo este estudo o tratamento mais 

efetivo na criação de uma maior rugosidade é o ST. Este estudo mostrou ainda 

que o efeito do jateamento com óxido de alumínio varia consoante a marca de 

zircónia, sendo a maior rugosidade encontrada na cerâmica Aadva e a menor 

na Lava.  

A diferença na forma como diferentes superfícies de zircónia reagem a um 

mesmo tratamento de superfície, verificada por Casucci e colaboradores 

(2010), pode ajudar a explicar as diferenças verificadas nos resultados de 

adesão do atual estudo, embora os mesmos não tenham significado estatístico 

(Figura 5.14).  
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5.5.3 Influência da pigmentação 

  

A existência de uma interação entre a cerâmica e a pigmentação ditou 

a análise separada dos dados, sendo avaliada para cada cerâmica o efeito da 

pigmentação. À exceção da SBS da Lava pigmentada em A1 ser 

estatisticamente inferior à não pigmentada não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas nas outras duas zircónias avaliadas.  

Apesar de ser observado um aumento da microdureza do cimento de 

resina Variolink II base quando fotopolimerizado através de zircónia 

pigmentada em A1, e em especial em A4, esse facto não teve consequências 

na adesão. Outros fatores, além do grau de conversão do cimento de resina, 

podem influenciar de forma mais significativa a adesão à zircónia, entre eles o 

tratamento de superfície e o uso da molécula 10-MDP. 

Como já foi mencionado anteriormente, a pigmentação de cerâmicas à 

base de óxidos, como a zircónia e a alumina, não é feita pela adição de 

pigmentantes como acontece com as cerâmicas vítreas. Esta diferença de 

metodologia baseia-se na diferente temperatura em que estas estruturas são 

sinterizadas, muito mais alta nas cerâmicas policristalinas. Desta forma, a 

pigmentação das infraestruturas de zircónia é, na grande maioria das vezes, 

realizada pela imersão em líquidos. Estudos sobre o efeito da imersão da 

zircónia em líquidos pigmentantes são escassos. A pigmentação das 

infraestruturas é citada como uma mais-valia no resultado estético final 

(Aboushelib, Dozic e Liem 2010) contudo, pode afectar as propriedades finais 

da zircónia. Shah, Holloway e Denry (2008) referem que a imersão de 

infraestruturas de zircónia em líquidos pigmentantes aumenta da porosidade 

da zircónia e diminui a resistência à flexão. Semelhante resultado na 

resistência à flexão é citado por Hjerppe e coloboradores (2008). 

Não foi encontrado nenhum estudo que avalie o efeito da pigmentação 

de diferentes zircónias na adesão ao compósito ou ao dente. Um estudo de 

Aboushelib, Kleverlaan e Feilzer (2008) avaliou o efeito da pigmentação da 

infraestrutura de zircónias na adesão à cerâmica de revestimento. Testaram 

três zircónias (pigmentada e não pigmentada), três tratamentos de superfície 
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e duas cerâmicas de revestimento. Encontraram uma redução da μTBS 

quando é realizada a pigmentação das infraestruturas. Adicionalmente, 

observaram com SEM espécimes de zircónia e encontraram nestes diferenças 

no tamanho médio e na forma dos grãos quando é realizada a pigmentação.  

O facto de se encontrar apenas uma diferença estatisticamente 

significativa entre a Lava não pigmentada e a pigmentada em A1 pode estar 

relacionada com a sua microestrutura. Ao contrário do Ice Zirkon Translucent 

e da Prettau Zirkon, para as quais se observou um aumento do tamanho médio 

do grão com a pigmentação (estudo 1), para a Lava pigmentada em A1 foi 

encontrada uma diminuição do tamanho do grão comparativamente à Lava não 

pigmentada. A rugosidade obtida pela aplicação do jato de óxido de alumínio 

pode, muito provavelmente, ser dependente do tamanho médio do grão. O 

tamanho do grão da Lava A1 ao seguir uma tendência inversa aos restantes 

sistemas pode ser uma justificação para os resultados diferentes na adesão.  

Embora escassos, os estudos existentes mostram que a pigmentação 

da zircónia causa alterações estruturais. Os fabricantes da maioria dos 

sistemas não dão qualquer enfâse a estas e possivelmente a tradução prática 

das mesmas será limitada. O presente estudo parece confirmar que na 

generalidade dos sistemas avaliados não há um efeito da marca ou da 

pigmentação na adesão a um cimento de  resina. 
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5.6 Conclusões  

 

À exceção do sistema Lava Frame, os sistemas de zircónia e as 

pigmentações avaliadas não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas para a SBS. No entanto existe uma interação entre as duas 

variáveis em estudo. 

Na zircónia Lava Frame verificou-se que a pigmentação em A1 diminuiu 

a SBS.  

Os sistemas de zircónia e as pigmentações avaliadas não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas para o tipo de falha, sendo esta 

predominantemente adesiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo da transmissão de luz através da zircónia, consequências na fotopolimerização e adesão de uma resina. 
 

 
 

 

 

  



Considerações finais 

 

 
141 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adesão à zircónia tem sido estudada sob diversos prismas, desde os 

tratamentos de superfície aos primers e adesivos utilizados. No entanto, 

também o fator fotopolimerização do cimento de resina é importante, estando 

este dependente da quantidade de luz que atravessa a zircónia. Nesse sentido, 

este estudo avaliou a microestrutura e translucidez de diferentes sistemas de 

zircónia, bem como a capacidade de fotopolimerização de um cimento de 

resina através da cerâmica. Este estudo procurou ainda relacionar estas 

propriedades com os valores de resistência adesiva obtidos entre o cimento e 

as zircónias estudadas.  

No primeiro estudo, a  análise da microestrutura de diferentes zircónias 

permitiu verificar a existência de diferenças mensuráveis no tamanho dos 

grãos e na quantidade e dimensão dos poros, particularmente quando a 

zircónia é submetida a um processo de pigmentação. Estas diferenças ao nível 

da microestrutura das zircónias são a justificação mais provável para as 

diferenças encontradas na translucidez e na capacidade de fotopolimerização 

do cimento de resina através da zircónia. 

Os resultados obtidos neste estudo provam que a transmissão de luz 

através das zircónias apresenta diferenças entre as marcas comerciais 

estudadas e é influenciada pela pigmentação. Os resultados encontrados 

podem ajudar o clínico na escolha de uma infraestrutura de forma a otimizar a 

estética. O sistema Prettau Zirkon demonstrou ter a maior translucidez e pode 

ser mais indicado para dentes anteriores. Por outro lado, o menos translúcido 

dos sistemas, a Lava Frame, pode ser útil em situações em que a estrutura 

dentária remanescente se apresenta muito escurecida e/ou na presença de 
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núcleos metálicos que se pretendem ocultar. A pigmentação da zircónia resulta 

numa diminuição da sua translucidez e pode também ser útil nas situações 

clínicas acima apontadas. 

No primeiro estudo também se observou que a transmissão de luz pelas 

zircónias aumenta com o aumento do comprimento de onda. Com base nisso, 

a escolha do cimento a utilizar aquando da cimentação da zircónia deve recair 

num cimento com a canforoquinona como fotoiniciador, pois uma maior 

quantidade de radicais livres e consequentemente uma maior polimerização 

será obtida, comparativamente a outros fotoiniciadores cujo pico de absorção 

seja obtido com comprimentos de onda inferiores.  

Os resultados obtidos no segundo estudo permitem concluir que o fator 

tempo de exposição é importante na fotopolimerização através de uma 

zircónia, e que mesmo utilizando um fotopolimerizador de elevada intensidade 

é recomendado um tempo mínimo de 30 segundos de exposição. Talvez ao 

contrário do que seria esperado, a pigmentação da zircónia permitiu aumentar 

a capacidade de fotopolimerização do cimento subjacente. Sendo que, 

comparando as diversas cerâmicas em estudo, foi através da zircónia Ice 

Zirkon Translucent que foi obtido o maior grau de conversão.  

No terceiro e último estudo foi analisada a resistência adesiva do 

cimento de resina à zircónia. Apesar de, no estudo anterior se terem verificado 

diferenças no grau de conversão do cimento de resina em função da marca e 

da pigmentação da zircónia, neste terceiro estudo, não se observou uma 

influência desses factores nos valores de adesão, à exceção da cerâmica Lava 

Frame.  

O presente trabalho deixa em aberto outra linhas de investigação. Seria 

interessante investigar os valores de resistência adesiva a médio e longo 

prazo, em ambiente que simulasse o meio oral.  

Seria também desejável aprofundar o estudo do efeito da pigmentação 

das zircónias na capacidade de fotopolimerização de um cimento subjacente. 

A constatação da existência de porosidades, especialmente nas zircónias 

pigmentadas, deve ser mais investigada. A determinação da frequência e do 
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diâmetro das porosidades, através de softwares específicos, pode ajudar a 

esclarecer alguns dos resultados obtidos no presente trabalho.  

De forma a melhor compreender a interação da luz com a zircónia, seria 

ainda importante analisar a percentagem de fases cristalinas através da 

difração de raios X, uma vez que a literatura refere ser esta um factor chave 

na translucidez da zircónia. 
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Tabela 5.8 - Análise de variância (ANOVA) com uma dimensão, do SBS (MPa) para a cerâmica 

Prettau Zirkon. SQ – Soma dos quadrados; GL- Graus de liberdade; QM – Quadrado médio.                                                131 
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I – Dados do estudo de SEM-EDS 

 

1. Lava Frame sem pigmentação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.28 0.4310 23.90 0.85 64.17  

Zr L 29.54 0.9341 76.10 0.85 35.83  

       

Totals   100.00    

 

 



Apêndice 2 – Dados dos estudos  

 

 
183 

 

2. Lava Frame com pigmentação A1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.46 0.4329 24.33 0.84 64.70  

Zr L 29.86 0.9330 75.67 0.84 35.30  

       

Totals   100.00    
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3. Lava Frame com pigmentação A4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.51 0.4350 24.82 0.85 65.31  

Zr L 29.23 0.9317 75.18 0.85 34.69  

       

Totals   100.00    
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4. Prettau Zirkon sem pigmentação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.37 0.4309 23.88 0.85 64.14  

Zr L 30.18 0.9342 76.12 0.85 35.86  

       

Totals   100.00    
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5. Prettau Zirkon com pigmentação A1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.49 0.4329 24.34 0.84 64.72  

Zr L 30.09 0.9330 75.66 0.84 35.28  

       

Totals   100.00    
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6. Prettau Zirkon com pigmentação A4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.68 0.4352 24.86 0.82 65.35  

Zr L 30.30 0.9316 75.14 0.82 34.65  

       

Totals   100.00    

 

 



Estudo da transmissão de luz através da zircónia, consequências na fotopolimerização e adesão de uma resina. 
 

 
188 

 

7. Ice Zirkon Translucent sem pigmentação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.55 0.4331 24.37 0.84 64.76  

Zr L 30.42 0.9329 75.63 0.84 35.24  

       

Totals   100.00    
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8. Ice Zirkon com pigmentação A1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.45 0.4323 24.20 0.84 64.54  

Zr L 30.09 0.9333 75.80 0.84 35.46  

       

Totals   100.00    
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9. Ice Zirkon Transculent com pigmentação A4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%  

    Conc. Corrn.   Sigma    

O K 4.47 0.4334 24.44 0.84 64.84  

Zr L 29.77 0.9327 75.56 0.84 35.16  

       

Totals   100.00    
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II – Dados do estudo de Transmitância 
Esp.1 G.E.2 Cer.3 Pig.4 Transmitância5 

1 1 1 1 0,4698 

2 1 1 1 0,4650 

3 1 1 1 0,4727 

4 1 1 1 0,4713 

5 1 1 1 0,4702 

6 2 1 2 0,4215 

7 2 1 2 0,4214 

8 2 1 2 0,4421 

9 2 1 2 0,4407 

10 2 1 2 0,4253 

11 3 1 3 0,2581 

12 3 1 3 0,3019 

13 3 1 3 0,2949 

14 3 1 3 0,2576 

15 3 1 3 0,2375 

16 4 2 1 0,5181 

17 4 2 1 0,5173 

18 4 2 1 0,5053 

19 4 2 1 0,5243 

20 4 2 1 0,5191 

21 5 2 2 0,4177 

22 5 2 2 0,4359 

23 5 2 2 0,4335 

24 5 2 2 0,4354 

25 5 2 2 0,4578 

26 6 2 3 0,3643 

27 6 2 3 0,3536 

1 – Espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – valor de Transmitância nos 468 nm. 
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Esp.1 G.E.2 Cer.3 Pig.4 Transmitância5 

28 6 2 3 0,3844 

29 6 2 3 0,3421 

30 6 2 3 0,3723 

31 7 3 1 0,4979 

32 7 3 1 0,4962 

33 7 3 1 0,4976 

34 7 3 1 0,5031 

35 7 3 1 0,5074 

36 8 3 2 0,3181 

37 8 3 2 0,3134 

38 8 3 2 0,3229 

39 8 3 2 0,3247 

40 8 3 2 0,3329 

41 9 3 3 0,1755 

42 9 3 3 0,1825 

43 9 3 3 0,1774 

44 9 3 3 0,1866 

45 9 3 3 0,1830 

1 – Espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – valor de Transmitância nos 468 nm. 
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II – Dados do estudo de microdureza 
Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

1 1 1 1 1 4,4 3,8 4,0 

2 1 1 1 1 4,0 4,1 4,0 

3 1 1 1 1 5,2 4,3 4,1 

4 1 1 1 1 5,1 4,5 5,6 

5 1 1 1 1 6,4 5,1 5,8 

6 2 1 2 1 3,3 3,6 3,7 

7 2 1 2 1 3,3 3,2 3,7 

8 2 1 2 1 4,4 4,9 4,0 

9 2 1 2 1 6,4 5,5 3,7 

10 2 1 2 1 5,3 4,9 4,5 

11 3 1 3 1 5,1 4,3 4,3 

12 3 1 3 1 7,2 7,4 7,7 

13 3 1 3 1 5,2 5,3 5,2 

14 3 1 3 1 3,3 3,2 4,9 

15 3 1 3 1 5,6 5,8 6,3 

16 4 2 1 1 3,3 3,2 3,2 

17 4 2 1 1 3,8 3,9 4,0 

18 4 2 1 1 6,2 5,3 5,1 

19 4 2 1 1 3,2 4,2 3,2 

20 4 2 1 1 5,2 3,3 3,2 

21 5 2 2 1 3,8 4,7 4,5 

22 5 2 2 1 3,8 7,1 5,2 

23 5 2 2 1 4,6 4,9 4,6 

24 5 2 2 1 4,7 3,3 5,3 

25 5 2 2 1 5,2 3,3 3,3 

26 6 2 3 1 5,9 6,4 6,3 

27 6 2 3 1 5,2 5,4 5,2 

28 6 2 3 1 5,2 3,3 3,4 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

29 6 2 3 1 6,1 6,0 4,7 

30 6 2 3 1 5,4 4,3 5,5 

31 7 3 1 1 3,3 3,2 3,1 

32 7 3 1 1 3,8 3,9 4,3 

33 7 3 1 1 3,8 3,1 3,1 

34 7 3 1 1 6,0 4,2 4,5 

35 7 3 1 1 9,0 10,5 9,0 

36 8 3 2 1 3,9 4,3 3,6 

37 8 3 2 1 5,4 4,8 3,3 

38 8 3 2 1 5,2 4,0 3,5 

39 8 3 2 1 8,3 5,3 3,7 

40 8 3 2 1 7,4 5,8 3,9 

41 9 3 3 1 3,8 4,5 5,2 

42 9 3 3 1 3,4 4,4 4,6 

43 9 3 3 1 3,3 3,4 3,1 

44 9 3 3 1 6,4 7,4 10,7 

45 9 3 3 1 4,3 3,3 6,0 

46 10 1 1 2 3,7 3,6 3,4 

47 10 1 1 2 6,2 5,9 5,6 

48 10 1 1 2 5,6 5,5 6,0 

49 10 1 1 2 5,8 5,6 5,8 

50 10 1 1 2 10,8 12,5 9,4 

51 11 1 2 2 5,8 6,2 6,1 

52 11 1 2 2 6,7 7,4 6,4 

53 11 1 2 2 7,2 7,9 6,7 

54 11 1 2 2 6,6 6,1 6,0 

55 11 1 2 2 7,7 7,9 7,2 

56 12 1 3 2 9,9 11 9,4 

57 12 1 3 2 12,4 10,9 10,9 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

58 12 1 3 2 13,3 11,7 11,2 

59 12 1 3 2 14,0 14,6 14,1 

60 12 1 3 2 16,0 14,9 13,9 

61 13 2 1 2 4,1 3,8 4,3 

62 13 2 1 2 8,0 7,0 7,7 

63 13 2 1 2 5,8 6,5 5,0 

64 13 2 1 2 6,2 5,9 5,4 

65 13 2 1 2 6,0 7,5 7,2 

66 14 2 2 2 5,9 6,7 6,8 

67 14 2 2 2 7,7 7,3 7,0 

68 14 2 2 2 8,6 8,7 9,0 

69 14 2 2 2 7,9 8,6 9,8 

70 14 2 2 2 11,0 9,8 9,0 

71 15 2 3 2 4,9 5,9 7,5 

72 15 2 3 2 8,0 8,5 8,6 

73 15 2 3 2 9,0 9,2 8,7 

74 15 2 3 2 11,2 9,5 9,3 

75 15 2 3 2 8,5 9,8 9,3 

76 16 3 1 2 3,8 4,7 5,4 

77 16 3 1 2 5,3 5,6 5,6 

78 16 3 1 2 6,1 6,8 6,9 

79 16 3 1 2 5,7 5,2 5,4 

80 16 3 1 2 9,5 9,1 7,5 

81 17 3 2 2 7,1 6,8 5,9 

82 17 3 2 2 11,8 12,7 11,5 

83 17 3 2 2 11,9 11,7 10,5 

84 17 3 2 2 12,4 10,6 9,8 

85 17 3 2 2 11,4 11,9 14,3 

86 18 3 3 2 9,4 7,1 10,1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

87 18 3 3 2 5,8 5,9 5,9 

88 18 3 3 2 13,0 11,9 11,8 

89 18 3 3 2 16,7 13,4 11,1 

90 18 3 3 2 14,9 14,4 13,4 

91 19 1 1 3 5,0 5,8 5,9 

92 19 1 1 3 5,9 5,6 5,5 

93 19 1 1 3 11,5 8,5 10,0 

94 19 1 1 3 8,9 9,2 8,7 

95 19 1 1 3 6,9 6,7 6,8 

96 20 1 2 3 7,8 8,3 9,5 

97 20 1 2 3 8,4 8,0 6,8 

98 20 1 2 3 10,4 10,1 9,9 

99 20 1 2 3 9,3 9,8 11,2 

100 20 1 2 3 11,2 10,6 10,1 

101 21 1 3 3 6,3 4,6 9,8 

102 21 1 3 3 10,9 10,4 15,3 

103 21 1 3 3 20,3 18,9 14,8 

104 21 1 3 3 15,8 15,8 18,1 

105 21 1 3 3 15,4 15,9 13,4 

106 22 2 1 3 6,2 5,7 5,6 

107 22 2 1 3 6,7 7,9 6,8 

108 22 2 1 3 6,7 8,3 6,9 

109 22 2 1 3 4,8 5,5 4,6 

110 22 2 1 3 9,5 10,3 5,8 

111 23 2 2 3 9,8 9,2 7,5 

112 23 2 2 3 10,5 8,4 8,3 

113 23 2 2 3 7,2 7,0 7,7 

114 23 2 2 3 12,7 10,8 9,6 

115 23 2 2 3 12,9 11,6 9,8 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

116 24 2 3 3 9,8 9,4 8,0 

117 24 2 3 3 12,2 12,0 13,9 

118 24 2 3 3 17,0 17,9 16,7 

119 24 2 3 3 13,1 14,6 14,8 

120 24 2 3 3 8,0 7,7 10,1 

121 25 3 1 3 6,5 7,4 7,7 

122 25 3 1 3 6,8 6,8 6,3 

123 25 3 1 3 9,1 8,9 8,6 

124 25 3 1 3 8,9 7,9 10,6 

125 25 3 1 3 8,9 8,5 8,9 

126 26 3 2 3 12,2 16,1 8,9 

127 26 3 2 3 8,8 9,8 9,3 

128 26 3 2 3 11 8,6 11,3 

129 26 3 2 3 11,3 9,0 5,2 

130 26 3 2 3 11,8 13,7 6,5 

131 27 3 3 3 16,8 17,3 16,1 

132 27 3 3 3 15,6 11,2 18,3 

133 27 3 3 3 13,8 12,7 10,5 

134 27 3 3 3 22,2 18,6 17,1 

135 27 3 3 3 17,3 20,9 16,6 

136 28 1 1 4 7,5 8,0 8,0 

137 28 1 1 4 8,6 7,8 7,5 

138 28 1 1 4 7,6 8,0 7,5 

139 28 1 1 4 4,1 3,9 4,4 

140 28 1 1 4 7,7 8,3 10,2 

141 29 1 2 4 5,8 5,9 6,0 

142 29 1 2 4 7,6 7,7 9,2 

143 29 1 2 4 8,6 9,1 9,5 

144 29 1 2 4 9,5 9,9 10,1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

145 29 1 2 4 10,0 10,0 12,3 

146 30 1 3 4 10,3 10,6 10,8 

147 30 1 3 4 18,2 17,4 15,5 

148 30 1 3 4 17,3 17,4 20,5 

149 30 1 3 4 15,8 13,8 16,3 

150 30 1 3 4 18,6 16,0 16,3 

151 31 2 1 4 6,7 8,3 6,9 

152 31 2 1 4 6,6 6,4 6,1 

153 31 2 1 4 6,4 8,6 7,9 

154 31 2 1 4 7,0 7,2 7,2 

155 31 2 1 4 6,5 6,8 7,1 

156 32 2 2 4 8,7 9,1 8,9 

157 32 2 2 4 8,3 9,5 9,3 

158 32 2 2 4 10,0 9,8 8,7 

159 32 2 2 4 9,7 8,8 8,9 

160 32 2 2 4 10,0 10,3 9,1 

161 33 2 3 4 9,1 9,8 8,8 

162 33 2 3 4 9,2 10,2 9,8 

163 33 2 3 4 11,3 11,0 10,3 

164 33 2 3 4 16,0 12,1 12,5 

165 33 2 3 4 11,8 12,0 13,0 

166 34 3 1 4 5,3 5,2 5,6 

167 34 3 1 4 6,5 6,5 5,8 

168 34 3 1 4 6,7 6,8 6,8 

169 34 3 1 4 6,4 6,2 7,6 

170 34 3 1 4 6,9 8,0 8,8 

171 35 3 2 4 7,2 7,3 8,2 

172 35 3 2 4 9,1 9,5 8,9 

173 35 3 2 4 12,0 11,7 12,0 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

174 35 3 2 4 12,4 12,5 13,3 

175 35 3 2 4 14,6 14,8 14,2 

176 36 3 3 4 17,6 19,2 14,6 

177 36 3 3 4 12,5 11,7 11,6 

178 36 3 3 4 16,4 13,3 17,7 

179 36 3 3 4 20,0 19,1 21,3 

180 36 3 3 4 23,3 23,7 18,8 

181 37 1 1 5 5,9 5,6 5,7 

182 37 1 1 5 6,3 6,9 6,3 

183 37 1 1 5 6,5 6,8 7,1 

184 37 1 1 5 7,2 7,9 8,0 

185 37 1 1 5 7,8 8,4 8,5 

186 38 1 2 5 7,7 7,5 6,6 

187 38 1 2 5 9,3 9,7 11,3 

188 38 1 2 5 11,9 12,5 10,5 

189 38 1 2 5 11,2 12,5 12,7 

190 38 1 2 5 12,0 10,6 13,6 

191 39 1 3 5 17,5 14,2 16,6 

192 39 1 3 5 16,2 12,7 16,5 

193 39 1 3 5 18,4 17,4 16,7 

194 39 1 3 5 20,3 17,5 16,0 

195 39 1 3 5 16,2 14,8 16,6 

196 40 2 1 5 9,8 9,0 9,2 

197 40 2 1 5 8,1 8,4 9,5 

198 40 2 1 5 9,0 9,5 8,1 

199 40 2 1 5 10,8 10,5 9,2 

200 40 2 1 5 10,1 10,7 12,0 

201 41 2 2 5 7,6 7,6 8,3 

202 41 2 2 5 8,6 9,2 9,1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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Esp.1 G.E.2 Cer3 Pig4 T.E5 KHN1 KHN2 KHN3 

203 41 2 2 5 8,7 9,8 10,3 

204 41 2 2 5 9,9 9,2 12,3 

205 41 2 2 5 8,4 11,5 10,9 

206 42 2 3 5 8,6 9,4 8,0 

207 42 2 3 5 13,1 11 11 

208 42 2 3 5 10,6 16,2 9,3 

209 42 2 3 5 13,6 15,6 15,5 

210 42 2 3 5 13,4 14,0 13,6 

211 43 3 1 5 5,7 6,9 5,3 

212 43 3 1 5 7,7 6,8 6,7 

213 43 3 1 5 7,8 9,1 8,2 

214 43 3 1 5 8,5 8,4 9,5 

215 43 3 1 5 8,0 8,9 8,7 

216 44 3 2 5 11,3 10,6 6,5 

217 44 3 2 5 10,7 9,7 10,2 

218 44 3 2 5 14,6 16,8 11,3 

219 44 3 2 5 19,8 17,5 16,8 

220 44 3 2 5 16,0 15,1 16,2 

221 45 3 3 5 15,1 16,6 16,5 

222 45 3 3 5 19,2 17,7 15,5 

223 45 3 3 5 16,7 20,1 15,2 

224 45 3 3 5 16,3 10,4 20,0 

225 45 3 3 5 15,7 20,3 14,6 

226 46 - - - 21,6 22,4 15,3 

227 46 - - - 23,8 25,9 27,9 

228 46 - - - 25,1 25,5 22,2 

229 46 - - - 14,8 13,6 14,0 

230 46 - - - 23,0 21,6 20,7 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – Tempo de exposição (1 – 10 segundos, 2 – 20 segundos, 3 – 30 
segundos, 4 – 40 segundos, 5 – 50 segundos); KHN – número de dureza Knoop. 
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III – Dados do estudo de resistência adesiva 
Esp. 1 G.E.2 Cer.3 Pig.4 SBS (MPa)5 T.F.6 

1 1 1 1 18,04 1 

2 1 1 1 14,53 1 

3 1 1 1 17,91 1 

4 1 1 1 23,31 1 

5 1 1 1 23,71 1 

6 1 1 1 19,71 3 

7 1 1 1 25,22 1 

8 1 1 1 18,65 3 

9 1 1 1 19,17 1 

10 1 1 1 23,85 1 

11 2 1 2 20,98 1 

12 2 1 2 19,08 1 

13 2 1 2 22,64 1 

14 2 1 2 7,74 3 

15 2 1 2 5,32 1 

16 2 1 2 10,17 1 

17 2 1 2 12,77 1 

18 2 1 2 7,20 1 

19 2 1 2 19,08 1 

20 2 1 2 12,69 1 

21 3 1 3 6,10 1 

22 3 1 3 8,78 1 

23 3 1 3 17,81 1 

24 3 1 3 13,43 1 

25 3 1 3 8,57 1 

26 3 1 3 15,42 1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – valor de resistência adesiva (MegaPascal); 6 – tipo de falha na união 

(1 – adesiva, 2 -  coesiva, 3 – mista). 
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Esp. 1 G.E.2 Cer.3 Pig.4 SBS (MPa)5 T.F.6 

27 3 1 3 24,73 1 

28 3 1 3 22,71 1 

29 3 1 3 16,28 1 

30 3 1 3 18,60 1 

31 4 2 1 14,59 1 

32 4 2 1 17,20 1 

33 4 2 1 10,24 1 

34 4 2 1 11,24 1 

35 4 2 1 7,67 1 

36 4 2 1 10,38 1 

37 4 2 1 14,33 1 

38 4 2 1 17,83 1 

39 4 2 1 12,64 1 

40 4 2 1 19,16 1 

41 5 2 2 14,81 1 

42 5 2 2 7,90 1 

43 5 2 2 18,87 1 

44 5 2 2 20,49 1 

45 5 2 2 21,05 1 

46 5 2 2 17,60 1 

47 5 2 2 14,57 1 

48 5 2 2 8,66 1 

49 5 2 2 10,90 1 

50 5 2 2 17,46 1 

51 6 2 3 13,27 1 

52 6 2 3 10,73 1 

53 6 2 3 9,44 1 

54 6 2 3 22,23 1 

55 6 2 3 13,99 1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – valor de resistência adesiva (MegaPascal); 6 – tipo de falha na união 
(1 – adesiva, 2 -  coesiva, 3 – mista). 



Apêndice 2 – Dados dos estudos  
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Esp. 1 G.E.2 Cer.3 Pig.4 SBS (MPa)5 T.F.6 

56 6 2 3 12,05 1 

57 6 2 3 16,76 1 

58 6 2 3 12,85 1 

59 6 2 3 13,21 1 

60 6 2 3 10,59 1 

61 7 3 1 17,37 1 

62 7 3 1 19,20 1 

63 7 3 1 8,67 3 

64 7 3 1 11,13 1 

65 7 3 1 18,72 1 

66 7 3 1 14,85 1 

67 7 3 1 22,89 1 

68 7 3 1 12,37 1 

69 7 3 1 18,46 1 

70 7 3 1 17,47 1 

71 8 3 2 11,39 1 

72 8 3 2 14,71 1 

73 8 3 2 18,33 1 

74 8 3 2 17,77 1 

75 8 3 2 15,84 1 

76 8 3 2 19,74 1 

77 8 3 2 14,0 1 

78 8 3 2 14,76 1 

79 8 3 2 14,78 1 

80 8 3 2 18,79 1 

81 9 3 3 8,86 1 

82 9 3 3 14,37 1 

83 9 3 3 16,27 1 

84 9 3 3 9,48 1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – valor de resistência adesiva (MegaPascal); 6 – tipo de falha na união 
(1 – adesiva, 2 -  coesiva, 3 – mista). 
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Esp. 1 G.E.2 Cer.3 Pig.4 SBS (MPa)5 T.F.6 

85 9 3 3 18,21 1 

86 9 3 3 12,04 1 

87 9 3 3 9,24 1 

88 9 3 3 12,42 1 

89 9 3 3 14,27 1 

90 9 3 3 18,08 1 

1 – espécime; 2 – grupo experimental; 3 – cerâmica (1 – Lava Frame, 2 – Prettau Zirkon, 3 – 
Ice Zirkon Translucent); 4 – Pigmentação (1 – sem pigmentação; 2 – pigmentação A1; 3 – 
Pigmentação A4); 5 – valor de resistência adesiva (MegaPascal); 6 – tipo de falha na união 

(1 – adesiva, 2 -  coesiva, 3 – mista). 


