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Resumo 
 

Introdução: Hoje em dia as cerâmicas policristalinas como a zircónia são parte 
importante de um vasto leque de opções protéticas em medicina dentária. A cimentação 
adesiva dessas cerâmicas deve ser considerada e otimizada para longevidade clínica. 
Uma vez que o protocolo de cimentação adesiva das cerâmicas à base de sílica não é 
eficiente com as zircónias, tratamentos da superfície alternativos têm sido 
desenvolvidos para melhoramentos e potencialização desta união.  

Objetivos: Fazer uma contextualização das zircónias dentárias atualmente existentes e 
dos métodos que mais contribuem para a obtenção de uma cimentação adesiva mais 
eficaz e com maior longevidade clínica. 

Materiais e Métodos: Foram pesquisadas publicações científicas na MEDLINE (PubMed) 
publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas Inglês, Português, Espanhol e Francês com 
os seguintes termos e expressões boleanas: (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Dentistry”), 
(“Zirconium”[MeSH]) AND (“Generations”), (“Zirconium” [MeSH]) AND (“Dental 
Bonding” [MeSH]) AND (“Resin Cements” [MeSH]), (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Surface 
conditioning”), (“Zirconium” [MeSH]) AND (“Debonding”), (“Zirconium” [MeSH]) AND 
(“retention”), (“Dental Bonding” [MeSH]) AND (“All-ceramic”), (“Dental 
Prothesis”[MeSH]) AND (“Dental Bonding”[MeSH]) AND (“All-ceramic”), (“Zirconia 
crown adhesion”). Decorrente dessa pesquisa, obtiveram-se 2398 publicações das quais 
foram selecionadas 56. Além destes, um outro artigo foi manualmente adicionado pela 
sua relevância no âmbito deste trabalho. 

Desenvolvimento: Das 4 gerações de zircónia existentes, a primeira foi sofrendo 
alterações na composição, originando gerações subsequentes com um compromisso 
cada vez melhor entre propriedades mecânicas e aparência estética. O jateamento com 
alumina, é o tratamento mais estudado e também o mais utilizado. Quando associado 
ao monómero 10-MDP, tem permitido resultados relativamente constantes. Nota-se, 
por parte da comunidade científica, uma intenção constante de obter resultados 
melhores, seja otimizando essa metodologia, ou introduzindo e estudando outras mais 
recentes e inovadoras. 

Conclusão: O jateamento com alumina em associação com monómero 10-MDP (contido 
no primer) aparentam ser, atualmente, o método que mais conduz a uma eficaz e 
duradoura cimentação adesiva, e como tal, deve ser o utilizado. 

Palavras-Chave: Medicina Dentária; Prótese inteiramente cerâmica; Zircónia; Adesão 

dentária; Cimentos de resina; Condicionamento de superfície; Descimentação; 

Retenção; Prótese dentária.  
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Abstract 
 

Introduction: Nowadays polycrystalline ceramics like zirconia play an important part on 
a big number of prosthetic options. The adhesive cementation of those ceramics must 
be considered and optimized in order to guarantee clinical longevity. Since the 
cementation protocol of silica-based ceramics isn’t efficient for zirconia, alternative 
surface treatments have been developed and tested.  

Aim: Review the current existing dental zirconias and the methods that contribute the 
most for an effective adhesive cementation and higher clinical longevity. 

Material and methods: Scientific publications were researched on MEDLINE (PubMed) 
published in the last 5 years, in English, Spanish and French with the following Boolean 
expression: (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Dentistry”), (“Zirconium”[MeSH]) AND 
(“Generations”), (“Zirconium” [MeSH]) AND (“Dental Bonding” [MeSH]) AND (“Resin 
Cements” [MeSH]), (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Surface conditioning”), (“Zirconium” 
[MeSH]) AND (“Debonding”), (“Zirconium” [MeSH]) AND (“retention”), (“Dental 
Bonding” [MeSH]) AND (“All-ceramic”), (“Dental Prothesis”[MeSH]) AND (“Dental 
Bonding”[MeSH]) AND (“All-ceramic”), (“Zirconia crown adhesion”). From the 2398 
publications, 56 were chosen for this review. Besides the ones already mentioned, one 
other article was added manually due to its relevancy to this research.  

Development: Of the 4 generations of zirconia, the first one has suffered changes in its 
composition, creating new generations with better mechanical and aesthetic properties. 
The sandblasting with aluminium oxide is the most studied treatment and also the most 
used. When associated with the 10-MDP monomer, it allowed relatively constant 
results. The constant willingness to get better results is clear from the scientific 
community, with optimized methodologies or with innovative and more recent studies.  

Conclusion: The sandblasting with aluminium oxide particles when combined with the 
10-MDP monomer (in primer) appear to be the best method to ensure an efficient and 
long-lasting adhesive cementation, therefore, it should be the one used.  

Key-words: Dentistry; All-ceramic; Zirconium; Generations; Dental bonding; Resin 
Cements; Surface conditioning; Debonding; Retention; Dental Prothesis. 
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Introdução 
 

Nas últimas décadas, um percetível aumento das exigências estéticas na sociedade em 

geral e particularmente na área médico-dentária, tem conduzido a uma mudança de paradigma, 

procurando-se cada vez mais a resolução de casos clínicos com recurso a restaurações livres de 

metal (“metal-free”, “all-ceramic”).1,2,3,4,5,6 Graças ao elevado potencial estético, excelente 

biocompatibilidade e propriedades mecânicas, estas constituem alternativas adequadas às 

restaurações metalocerâmicas em diversas situações em medicina dentária restauradora.7 No 

entanto, apesar de vantagens inegáveis, algumas cerâmicas são relativamente suscetíveis a 

fratura, existindo investigação científica empenhada na criação de cerâmicas dentárias que 

conjuguem elevado desempenho mecânico e aparência estética.1,2,3,4,5 

A classe das cerâmicas dentárias compreende, além de várias cerâmicas à base de sílica, 

diferentes tipos de cerâmicas à base de zircónia,5 os quais são frequentemente identificados, a 

par dos materiais à base de alumina, como cerâmicas de alta resistência. Essas cerâmicas de alta 

resistência são tipicamente modeladas através de fresagem por tecnologias CAD/CAM (desenho 

e fabrico assistidos por computador),4 e tiveram o seu emprego inicial na medicina dentária e 

subsequentes desenvolvimentos motivados por razões óticas, físicas e biológicas, com intuito 

concreto de eliminar as tradicionais infraestruturas metálicas das peças protéticas fixas.4 De 

entre as cerâmicas de alta resistência, o óxido de zircónio tetragonal estabilizado por ítria (Y-

TZP), genericamente designado por zircónia, é atualmente a mais utilizada.4,8,9 

A zircónia é um material cerâmico promissor, o qual, dependendo da sua 

microestrutura/geração, oferece uma vasta variedade de aplicações clínicas, entre as quais, 

facetas, coroas unitárias, próteses parciais fixas convencionais, pontes adesivas fixas 

(“marylands”), espigões radiculares ou pilares de implantes. 8,10,11 

As principais características que tornam pertinente o seu uso enquanto biomaterial na 

área da medicina dentária estão bem documentadas na literatura científica. Entre elas, 

destacam-se as suas propriedades mecânicas12 (elevadas resistência à flexão, resistência à 

fratura e tenacidade),13 elevada biocompatibilidade, 12,14 resistência à corrosão e estabilidade 

química e dimensional, cor semelhante ao dente (“tooth-like”),15,16 e pouca abrasividade sobre 

o esmalte de dente antagonista.12,17 Embora as zircónias sejam as mais resistentes de todas as 

cerâmicas dentárias,18 estas não são imunes a falha clínica, tornando-se uma consideração ainda 

mais importante quando se trata das novas gerações desta cerâmica, nas quais se observa uma 
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diminuição das suas propriedades mecânicas.8,3 Um grande desafio relativamente a este 

material cerâmico prende-se com a sua produção com suficiente estética para mimetizar a 

dentição existente,19 concorrendo com cerâmicas vítreas (vitrocerâmicas), especialmente os 

silicatos à base de lítio, as quais embora substancialmente menos resistentes, são detentoras de 

maior translucidez.2,5,8,9,10,11,18,20,21,22,23,24 

A principal desvantagem da zircónia de primeira geração prende-se com as suas 

propriedades estéticas/óticas, mais concretamente a sua elevada opacidade.5,8,18,19,22,24,25 Esta 

particularidade fez com que, na fase inicial da utilização deste material em medicina dentária, a 

sua utilização fosse direcionada exclusivamente para fabrico de infraestruturas para coroas e 

para próteses parciais fixas, vendo assim limitadas as suas indicações19,22 e colocando-a em 

desvantagem relativamente às cerâmicas vítreas para uso na região anterior.2,8,18,20,25 No intento 

de ultrapassar essas limitações, foram introduzidas modificações microestruturais como 

diminuição do tamanho do grão, redução das porosidades e aumento da temperatura de 

sinterização25 (e alteração de perfis de sinterização e subsequentes tratamentos térmicos) 

viabilizando o desenvolvimento e fabrico de diversas variantes de zircónia, encorajando o 

fabrico e utilização de próteses monolíticas e restaurações ultra finas.3,5,8,18,22 

Assim, as restaurações dentárias à base de zircónia são essencialmente de dois tipos: 

estratificadas (bicamada), constituindo a abordagem tradicional para superar as suas 

desvantagens estéticas, nas quais uma infraestrutura em zircónia é recoberta com uma cerâmica 

de revestimento;18,25 monocamada, nas quais a prótese consiste em zircónia na forma 

monolítica. No entanto, as estruturas bicamada são notavelmente suscetível à falha por chipping 

(fratura da cerâmica de revestimento).7,12,24,25,26,27,28 Comparativamente a estas, as estruturas 

bicamada com infraestrutura metálica apresentam taxas de falha por chipping inferiores.25 Essa 

diferença, traduzida numa inferior sobrevivência clínica das restaurações com infraestrutura em 

zircónia, deve-se principalmente à baixa condutividade térmica da infraestrutura em zircónia, o 

que pode resultar num elevado gradiente de temperatura na cerâmica de revestimento durante 

o arrefecimento e conduzir ao acúmulo de stress térmico dentro da estrutura da peça 

protética.25 Além disso, também as diferenças entre o coeficiente de expansão térmico de cada 

um dos materiais cerâmicos envolvidos é apontado como promotor desse tipo de falha.12 Como 

possível solução para esse problema foi introduzido o conceito de zircónia na forma monolítica17 

que, além de mais económicas e mais confiáveis (maior módulo de Weibul), possibilitam 

restaurações com menores espessuras, permitindo preservação de maior estrutura dentária.5,24 

Assim, a medicina dentária tem vindo cada vez mais a recorrer a restaurações monolíticas, 
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contrapesando aspetos estéticos, durabilidade das restaurações e preservação de estrutura 

dentária.5,8,9,18,24,29  

Contudo, não apenas a resistência dos próprios materiais restauradores, como também 

a adesão dos materiais de cimentação aos tecidos dentários e aos materiais restauradores é de 

elevada importância para garantir sucesso clínico. Este aspeto reveste-se ainda de uma maior 

imperatividade em situações em que existe carência de retenção macromecânica tais como nos 

casos das próteses fixas adesivas (“marylands”).10,11 

O processo de cimentação de uma prótese fixa é o último passo do tratamento que inclui 

uma série de procedimentos clínicos e laboratoriais.10 A literatura recomenda o recurso a 

cimentos de resina para cimentação de casos em que existe comprometimento da retenção 

macromecânica, presença de elevadas forças de deslocamento, restaurações muito finas e/ou 

de baixa resistência mecânica. Diferentemente das outras cerâmicas dentárias, as quais devem 

ser apenas cimentadas com cimentos à base de resina, as cerâmicas de alta resistência, pelo 

facto de possuírem elevada resistência à flexão e baixa fragilidade, podem por vezes ser 

cimentadas com alguns cimentos convencionais como ionómero de vidro (IV) ou ionómero de 

vidro modificado por resina (IVMR) nas situações em que não é indispensável a cimentação com 

cimentos de resina. Contudo, a cimentação com cimentos convencionais pode acarretar 

algumas consequências potencialmente negativas como dissolução/solubilidade do cimento 

aumentada, e menor resistência adesiva, o que limita, ou deve limitar, a sua aplicação clínica. 

4,23 

No entanto, ao passo que os cimentos de resina podem ser ligados aos tecidos dentários 

com elevado sucesso, as cerâmicas à base de zircónia possuem ainda limitações na força e 

durabilidade de ligação às estruturas dentárias11 por consequência das dificuldades ainda 

existentes no que toca à adesão entre cimentos e restaurações deste tipo de cerâmica.1,11 

O condicionamento das superfícies de cimentação com ácido hidrofluorídrico (HF) e 

subsequente silanização de cerâmicas à base de sílica constituem uma metodologia já bem 

estabelecida para o alcance de uma forte e durável adesão aos materiais à base de resina, e 

consequentemente às estruturas dentárias.1,6,10,30 

A existência de limitações relativamente à adesão de cimentos à zircónia deve-se 

essencialmente ao facto de se tratar de uma cerâmica policristalina quimicamente inerte1 pela 

ausência de fase vítrea (facto que faz dela uma cerâmica ácido-resistente), e à ausência de sílica 

(SiO2), responsável por uma redução na sua ligação química aos silanos. Assim, a natureza da 
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sua composição acarreta dificuldades no que diz respeito à realização de procedimentos 

adesivos eficazes e como tal, exige técnicas alternativas para se obter uma retenção 

micromecânica e/ou ligações químicas com cimentos de resina. A utilização de um protocolo 

que proporcione alta resistência adesiva viabiliza um alargamento no espectro de indicações e 

maior longevidade dos tratamentos protéticos com zircónia.4,11,22,31 

Visando melhorar a ligação entre cimentos e substratos cerâmicos à base de óxido, 

variadas metodologias de condicionamento de superfície têm sido propostas. Na literatura 

encontra-se descrita e estudada uma vasta diversidade de protocolos com potencial de 

melhorar as forças de adesão, incluindo a utilização de primers específicos,1 revestimento com 

sílica triboquímica, 31,32,33 silanização,1 adesivos, cimentos resinosos, jateamento com Al2O3,34 

condicionamento com laser,11,28,35 etc. Frequentemente, a combinação de tratamentos 

mecânicos e químicos é indicada como essencial para uma melhoria da cimentação adesiva 

desta cerâmica.1,10,11,20,22,31 

Ainda assim, apesar do amplo interesse e investigações realizadas nesse sentido, parece 

ainda adiado o consenso na eleição de um protocolo único de cimentação adesiva que 

providencie resultados previsíveis e confiáveis. 1,10,11,16,20,21,35,36 

Dessa forma, o objetivo principal deste estudo de revisão bibliográfica prende-se com a 

identificação e apresentação da contribuição de diferentes métodos atualmente existentes para 

a viabilização de uma união forte, confiável e previsível às cerâmicas à base de zircónia. 

Constitui ainda objetivo deste texto, auxiliar a classificar e utilizar a zircónia para as suas 

indicações adequadas, uma vez que o termo “zircónia” tem vindo cada vez mais a tornar-se um 

termo geral de um largo espectro de novos materiais à base de zircónia.   
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Materiais e Métodos 
 

O presente trabalho foi elaborado a partir de uma revisão contextualizada da literatura 

composta por artigos científicos obtidos através de pesquisa cuidada na base de dado MEDLINE 

(PubMed). A pesquisa foi feito aplicando os filtros de restrição temporal da data das publicações, 

fixada em 5 anos (2015-2020) e de idioma, incluindo artigos em Português, Inglês, Francês e 

Espanhol e de acordo com as seguintes palavras-chave e/ou expressões boleanas:  

 (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Dentistry”); 
 (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Generations”); 
 (“Zirconium” [MeSH]) AND (“Dental Bonding” [MeSH]) AND (“Resin Cements” [MeSH]); 
 (“Zirconium”[MeSH]) AND (“Surface conditioning”); 
 (“Zirconium” [MeSH]) AND (“Debonding”); 
 (“Zirconium” [MeSH]) AND (“retention”); 
 (“Dental Bonding” [MeSH]) AND (“All-ceramic”); 
 (“Dental Prothesis”[MeSH]) AND (“Dental Bonding”[MeSH]) AND (“All-ceramic”); 
 (“Zirconia crown adhesion”). 

 

Decorrente dessa pesquisa, obtiveram-se 2398 publicações das quais foram 

selecionadas 56 após aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão (Tabela I) e de leitura 

atenta de títulos, resumos, materiais e métodos e/ou conclusões de diversas publicações 

pertinentes para a elaboração desta monografia. 

Além destes, foi ainda adicionado à bibliografia desta monografia o artigo “Dental 

Ceramics for Restoration and Metal Veneering” de Zhang e Kelly (2017), pela sua pertinência no 

âmbito deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 



Métodos de adesão para melhoria da retenção à zircónia 

6 
 

 

Tabela I - Critérios de inclusão e Critérios de exclusão 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 Casos Clínicos; 

 Revisões Sistemáticas; 

 Meta-análises; 

 Revisões bibliográficas; 

 Investigações. 

 Artigos de opinião/entrevista; 

 Publicações com interesse comercial; 

 Casos clínicos sem relação com os 

objetivos estabelecidos; 

 Tratamentos de superfície com vista 

à reparação de zircónia; 

 Tratamentos da superfície estética 

(polimento, glazing, etc); 

 Tratamentos de superfície de zircónia 

para adesão a cerâmica estética; 

 Investigações acerca de modificações 

de superfície relacionadas com 

osteointegração. 
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Desenvolvimento 
 

1. Zircónias dentárias – estrutura cristalina 

Enquanto matéria-prima, a zircónia (Zr) é um metal relativamente macio, dúctil, 

brilhante e prateado.26 O óxido deste metal é usado em medicina dentária (dióxido de zircónio 

- ZrO2), genericamente conhecido como zircónia, e é obtido após um extenso e dispendioso 

processamento e cuja evolução envolveu diversas variantes, dependentes de aditivos de 

sinterização, de seleção de pós, de tratamentos térmicos, entre outros fatores.18,26 Em teoria, a 

zircónia pode existir em apenas 3 fases cristalinas principais, à pressão ambiente, dependentes 

da temperatura e composição, sendo elas, a fase monoclínica (m), a fase tetragonal (t) e a fase 

cúbica (c) (oticamente isotrópica) resultando num vasto leque de opções de materiais com 

diferentes propriedades óticas e mecânicas.3,4,5,18,26 

Durante o arrefecimento de uma zircónia pura, partindo de um estado de fusão, ocorre 

cristalização da fase c à temperatura de 2680 graus Celcius (oC), sofrendo transformação para a 

fase t quando atingidas temperaturas de 2370oC. Com o decorrer do arrefecimento, à 

temperatura de 1170oC, sucede a última transformação de fase, tm, organização 

cristalográfica essa (monoclínica) na qual a zircónia pura se encontra à temperatura 

ambiente.4,18,26 

No entanto, essa transformação de fase (também descrita como transformação 

martensítica), é acompanhada por um aumento volumétrico, na ordem de 4-5%,26,30,37 

comprometendo a aplicabilidade prática da zircónia pura, uma vez que essa variação de volume 

está associada a um acúmulo elevado de tensões e consequente desenvolvimento de 

fraturas/fissuras.26 A fase m, por si própria, não possui propriedades mecânicas excecionais,18 e 

portanto a prevenção da ocorrência da transformação tm e a manutenção à temperatura 

ambiente de fases características de temperaturas mais elevadas torna-se necessária para 

melhorar as propriedades mecânicas, e é conseguida pela incorporação de óxidos 

estabilizadores (dopantes) dentro da estrutura cristalina da zircónia. Entre os mais utilizados, a 

ítria ou óxido de ítrio (Y2O3) tem provado ser a mais efetiva em alcançar uma combinação de alta 

resistência e tenacidade18 e portanto é o mais comumente adicionado à zircónia pura para 

estabilizar a fase tetragonal e cúbica e viabilizar que estas possam existir (ou coexisistir) à 

temperatura ambiente.26 
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O referido aumento de volume associado à transformação de fase tm, faz no entanto 

com que as zircónias, principalmente as das duas primeiras gerações, usufruam de relativo 

controlo da propagação de fissuras/fraturas por conta das forças compressivas geradas pelo 

aumento de volume associado a essa transformação de fase que ocorre nas imediações dessas 

regiões fragilizadas, e que é designado por transformação por endurecimento (“active crack 

resistance/transformation toughening”),14 característica que apenas existe neste tipo de 

cerâmicas.4,26,38  

A proporção de Y2O3 tem sido aumentada nas mais recentes gerações de zircónia5,18,26 

conduzindo à coexistência das fases t e c, contrastando com a estrutura cristalina 

exclusivamente tetragonal meta-estável das zircónias da primeira geração.26 No entanto, o 

aumento da proporção de fase c na composição da cerâmica diminui essa capacidade de 

transformação de fase, traduzindo-se em resistência à flexão e tenacidade diminuídas, 

observadas na terceira e quarta gerações, por exemplo.3,30 

 

Figura 1 – Imagens de SEM de duas zircónias de diferentes gerações, Zenostar T (Ivoclar Vivadent) e Multilayer AT 

(Aidite), em 3 ampliações distintas. 

Fonte: Zhao et al. (2019)34 

(Consultado a 13/05/2020. Adaptado, sem autorização dos autores) 

 

Ademais, a alteração das proporções de fase c, também controlada pela temperatura 

de sinterização, pode ainda ser utilizada como forma de alterar a translucidez das zircónias 

estabilizadas por ítria, sendo que genericamente, quanto mais altas a temperatura de 



Métodos de adesão para melhoria da retenção à zircónia 

9 
 

sinterização e o teor de ítria, maior a proporção de fase c e portanto, maior a translucidez 

obtida.8,18,26 Esse aumento de translucidez deve-se essencialmente ao facto dos cristais cúbicos 

serem maios volumosos do que os tetragonais, fazendo com que a luz transmitida atravesse 

menos limites/fronteiras de grão e menos porosidades com potencial de causar refração da 

luz.5,26 No entanto, como já mencionado, um aumento da fase c despoleta também uma 

diminuição das propriedades mecânicas.3,8,18,26 

 

2. Zircónias dentárias – Gerações 

Atualmente e de acordo com as suas propriedades mecânicas e óticas, os materiais de 

zircónia podem ser divididos em quadro tipos ou gerações, de acordo com a sua composição.5,37 

2.a - Primeira geração 

A primeira geração, também conhecida como zircónia policristalina tetragonal 

estabilizada por 3mol% de ítria (3Y-TZP)0,25 
24 ou como zircónia convencional,26 foi introduzida 

no mercado dentário há mais de 25 anos.5 É considerada parcialmente estabilizada na fase t, e 

caracterizada por uma notável biocompatibilidade, estabilidade mecânica e previsibilidade 

clínica.5,18 Quando analisadas as propriedades mecânicas, observam-se valores resistência à 

flexão acima de 1000 megapascal (MPa),5,18,24 e tenacidade de 9 a 10MPa m1/2, 4,10,11 valores na 

ordem do triplo daqueles observados em cerâmicas à base de silicato de lítio.10,11  

Por possuir cristais muito pequenos e em elevado número, possui também muitas 

fronteiras/limites entre os mesmos, motivo de elevado índice de refração da luz, justificando a 

opacidade característica desta geração.3,5,18,26 Face ao consequente comprometimento estético, 

existem habitualmente restrições nas suas indicações, sendo habitualmente utilizadas para 

fabrico de infraestruturas de coroas unitárias de cobertura total e de próteses parciais fixas 

dento e implantossuportadas (anteriores e posteriores),4,5,18 barras de reforço de 

sobredentaduras,4 pilares de implantes, espigões intra-radiculares, e contraindica a sua 

utilização para fabrico de próteses monolíticas.5 No entanto, as restrições à sua aplicação podem 

por vezes ser contornadas, uma vez que as cerâmicas sejam “pintadas” entre os passos de 

fresagem e sinterização.26 
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2.b - Segunda geração 

A segunda geração, também uma zircónia policristalina tetragonal estabilizada com 

3mol% de ítria (3Y-TZP)0,05, foi apresentado entre 2012 e 2013.5,26 Esta sofreu uma alteração a 

nível molecular, com eliminação de porosidades à custa de elevação da temperatura de 

sinterização e diminuição do conteúdo de alumina22 de 0,25wt% para 0,05wt%37 (diminuição do 

número, tamanho e reposicionamento na estrutura cristalográfica).5,18,26 No entanto, as 

melhorias na translucidez revelaram-se modestas, tendo-se observado também algum (embora 

pequeno) comprometimento das propriedades mecânicas,4,24,26adequando este tipo de zircónia 

para o seu uso na forma monolítica (mas restrita a setores posteriores),18 fabrico de 

infraestruturas de próteses parciais fixas de um até vários elementos, podendo ser também 

utilizada para fabrico de restaurações parcialmente estratificadas permitindo “defect-oriented 

preparations”.5 Além disso, permitem também obter uma aparência mais próxima da dentição 

natural através de incorporação de corantes ou de técnicas de “glazing”.4  

 

2.c - Terceira geração  

Uma modificação na estrutura cristalina deu origem à terceira geração, também 

conhecida como zircónia policristalina tetragonal estabilizada com 5mol% de ítria (5Y-PSZ0,05 ou 

5Y-TZP0,05),3,37 introduzida no mercado em 2015.5,26 Foi criada com o intuito de ser usada como 

restauração monolítica de maior translucidez, tendo-se verificado uma notável melhoria dessa 

característica4,18,22 por consequência da existência de fase c alcançada às custas do aumento de 

Y2O3 de 3 para 5mol%.4,24,26 É assim, descrita como uma zircónia parcialmente estabilizada com 

microestrutura mista cúbica/tetragonal,3,8 com uma proporção de fase c até 53%,26,37 sendo por 

vezes informalmente apelidada de zircónia cúbica.5 Contudo, apesar dos benefícios relativos ao 

aumento de translucidez, o aumento da fase c é acompanhado por um decréscimo na resistência 

à flexão (estabelecendo-se entre 550 e 800MPa)4 e na tenacidade,3 diminuindo a capacidade de 

beneficiarem da transformação por endurecimento com controlo relativo de propagação de 

fraturas.8,26 No entanto, embora a sua translucidez seja ainda ligeiramente inferior à das 

cerâmicas à base de silicato de lítio,5 pelo facto de a resistência mecânica ser ainda superior,4 

esta geração é frequentemente considerada uma alternativa a essas.5 Desse modo, em termos 

de aplicabilidade clínica encontram-se algo restritas ao fabrico monolítico de coroas unitárias e 

próteses fixas de vão curto (até 3 elementos,39 com apenas um pôntico entre pilares5,18), na 
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região anterior.3,4,18 Relativamente à sua utilização em restaurações como facetas, inlays, e 

onlays, embora haja autores que o façam,4 deve ainda existir cautela na sua aplicação.18 

 

2.d - Quarta geração 

A quarta geração, introduzida no mercado no ano 2017,5 também designada como 

zircónia policristalina tetragonal estabilizada com 4mol% de ítria (4Y-PSZ0,05 ou 4Y-TZP0,05),3,37 foi 

obtida a partir da zircónia de terceira geração diminuindo a quantidade de ítria de 5 para 

4mol%37 com o objetivo de aumentar o espectro de indicações para restaurações monolíticas 

de zircónia. Essa alteração refletiu-se numa melhoria das propriedades mecânicas associada a 

uma redução das propriedades óticas, e dependendo do fabricante, são geralmente indicadas 

para o fabrico de próteses parciais fixas multi-unidade de vão curto.5 

 

2.e - Modificações adicionais 

Entretanto foram desenvolvidas zircónias cúbicas consideradas totalmente 

estabilizadas, com Y2O3 entre 8,5 e 9,5%mol, com translucidez ainda maior do que aquelas 

parcialmente estabilizadas por ítrio. Além dessas, surgiram zircónias monolíticas multicamada 

(por exemplo, Ceramill Zolid FX Multilayer, Amann Girrbach AG), policromáticas, translucidas e 

com gradientes de translucidez e tonalidades permitindo mimetizar melhor os vários aspetos da 

dentição natural.40 Além destas, mais recentemente blocos de zircónia que combinam 

diferentes gerações foram também introduzidas no mercado.5 Um exemplo destas é a IPS e.max 

ZirCAD Prime do fabricante Ivoclar Vivadent (Figura 1).  

 

Figura 2 - IPS e.max ZirCAD Prime, Ivoclar Vivadent 

Fonte: https://www.ivoclarvivadent.com/en/p/laboratory-professional/ips-emax-zircad-prime 

(Consultado a 13/05/2020. Adaptado, sem autorização do autor) 

https://www.ivoclarvivadent.com/en/p/laboratory-professional/ips-emax-zircad-prime
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Ademais, num estudo recente de Mao et al. (2018),3 demonstraram que a infiltração de 

vidro por entre os cristais de uma zircónia 5Y-PSZ (Zpex Smile, Tosoh) tem potencial para 

aumentar a sua resistência na ordem dos 70%, enquanto mantém a translucidez original.  

Roedel et al. (2019),41 produziram estruturas de zircónia com uma superfície porosa pela 

técnica “dip coating” no intuito de produzir uma material com gradiente de composição e 

propriedades para obter uma transição mais suave e aproximada daquilo que se observa por 

exemplo entre esmalte e dentina. Referem que a criação de superfícies com porosidades 

(homogéneas ou com gradiente de porosidade) têm a habilidade de potencializar a 

osteointegração e de criar um ambiente favorável para a impregnação ou cobertura com um 

segundo material por estratificação, por exemplo com cerâmica à base de sílica, aumentando-

se a retenção mecânica entre as duas cerâmicas, podendo contribuir para uma distribuição de 

tensões mais favorável durante a mastigação e diminuindo o risco de chipping.  

 

3. Cimentação de restaurações à base de zircónia 

A sobrevivência e sucesso clínico a longo prazo das restaurações está estreitamente 

dependente de uma estável e forte ligação entre a cerâmica e os tecidos dentários.32 É sugerido 

que 10 a 13MPa é a resistência mínima necessária para uma adesão clínica de sucesso.35 

Quando comparada com a cimentação convencional, a cimentação adesiva é 

tradicionalmente mais demorada, tecnicamente mais dependente do clínico4,5,23 e intolerante à 

presença de água no momento da cimentação, no entanto, está habitualmente associada a 

melhores resultados no que diz respeito a propriedades óticas e mecânicas.1,4,18,19,23,39 Face a 

essa complexidade acrescida, por vezes os clínicos optam por protocolos cimentação 

convencional com cimentos de IVMR,23 os quais não requerem pré-tratamentos de superfície 

nem aplicação de adesivos, mas contudo, conferem pouca adesão,4 devendo ser tido como 

opção de cimentação de restaurações em zircónia apenas quando na presença de espessuras e 

retenção macromecânica adequadas.1,4,18,23,38 

No sentido de facilitar essa etapa clínica, foram desenvolvidos cimentos auto-adesivos 

que representam a última categoria de cimentos de resina, tendo alcançado rápida 

popularidade em decorrência da facilidade de utilização19,42 uma vez que dispensam o 

condicionamento ácido e aplicação de adesivos necessários quando se utilizam cimentos de 
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resina convencionais.42 No entanto, por vezes é referido que, sem uso complementar de 

adesivos ou de primers, estes oferecem apenas moderada resistência adesiva aos tecidos 

dentários e materiais restauradores indiretos, não sendo por si só considerados suficientes para 

materiais ou restaurações que dependam de cimentação adesiva,4 havendo inclusivamente 

estudos que sugerem que a sua performance de adesão à zircónia depende do tipo e marca do 

monómero organofosfato nele contidos.23   

Ainda relativamente ao uso cimentos de resina auto-adesivos, especificamente aos de 

polimerização dual, Chen et al. (2019),43 avaliaram o efeito da polimerização “monowave” vs. 

“polywave” na adesão à zircónia (previamente jateada com alumina (Al2O3)). Os resultados 

obtidos indicam que o espectro de emissão dos fotopolimerizadores pode influenciar 

significativamente a resistência da união adesiva, grau de conversão, e tipo de falha na interface 

adesiva (adesiva, coesiva ou mista), no imediato e após envelhecimento. Assim, recomendam a 

utilização de fotopolimerizadores “polywave” devido ao seu espectro de emissão alargado, o 

qual abrange os comprimentos de onda de absorção da conforoquinona e dos mais 

recentemente fotoiniciadores e, desse modo, sendo compatíveis com a maioria dos cimentos 

de resina atuais. A utilização deste tipo de cimentos é por vezes recomendado, também devido 

à habitual opacidade do material cerâmico.4 

Tal como supramencionado, à semelhança dos cimentos resinosos auto-adesivos, 

também os cimentos IVMR requerem menos passos de pré-tratamento do que os cimentos 

compósitos convencionais. Segundo Yang et al. (2018),23 num estudo que avaliou a performance 

de ligação de um cimento IVMR à zircónia, estes podem ser considerados como alternativa à 

utilização de cimentos resinosos para cimentação desta cerâmica. No entanto, afirmam ainda 

que o pré-condicionamento com primer com monómero 10-metacriloxidecil dihidrogénio 

fosfato (10-MDP) combinado com o uso de um cimento de resina convencional produz uma 

adesão mais confiável quando comparado com a adesão obtida com IVMR e com cimentos auto-

adesivos (com e sem 10-MDP).23 

Apesar das técnicas atuais de fabrico de restaurações em zircónia permitirem obter 

peças protéticas mais precisas do que no passado, a realização de procedimentos clínicos de 

“try-in” permanecem necessários.14 No entanto, a realização desse procedimento pode conduzir 

à contaminação das superfícies de cimentação das restaurações com saliva e/ou sangue e/ou 

silicone,14,44 podendo diminuir a resistência de união aos cimentos resinosos.14, 44,45,46 A zircónia 

possui elevado potencial de absorção de fósforo e, consequentemente, a fosfoproteína 

presente na saliva é fortemente absorvida pela superfície da restauração,45 não sendo 
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completamente eliminada por spray de água, uso de álcool ou de acetona.44 Face à habitual 

necessidade de se obter uma durável adesão às restaurações em zircónia, especialmente 

quando se utilizam cimentos resinosos, é importante realizar procedimentos de prevenção da 

contaminação (colocação de dique de borracha) e/ou procedimentos de descontaminação.44 Em 

decorrência, diversos métodos/agentes de descontaminação das superfícies, nomeadamente 

por meios mecânicos e químicos (jateamento com alumina ou com alumina revestida por sílica,44 

HF, etc) têm sido aconselhados.14,45 Mais recentemente, tem sido indicado o uso de uma solução 

alcalina híper saturada de partículas de zircónia46 denominado Ivoclean do fabricante Ivoclar 

Vivadent,14,44,45,46 seguido de enxaguamento com água durante pelo menos 30 segundos (s) e 

subsequente secagem com jato de ar livre de óleo.44 Segundo Özcan e Bock (2015),44 em caso 

de contaminação com saliva/sangue e silicone ou apenas com silicone o uso de agentes com 

partículas como o Ivoclean (Ivoclar Vivadent) deve ser evitado, devendo-se optar pela 

descontaminação mecânica por jateamento. Num estudo laboratorial de Wattanasirmkit e 

Charasseangpaisarn (2018),14 os autores investigaram o efeito do ácido fosfórico (H3PO4) 37%, 

do HF 4,5% e do Ivoclean (Ivoclar Vivandet) na descontaminação das superfícies de uma zircónia 

(VITA YZ-HT, Vita Zahnfabrik) previamente contaminada com saliva artificial e/ou com silicone e 

como tal se reflete na resistência adesiva da cerâmica a dois diferentes cimentos resinosos 

(Panavia F2.0 (Kuraray Noritake Dental) e Superbond C&B (Sun Medicall)). Como o Superbond 

C&B, uma vez que não possui 10-MDP, os autores associaram um primer com 10-MDP e silano 

(SuperBond Universal Ceramic Primer, Sun Medical). Face aos resultados, concluíram que ambos 

os contaminantes testados diminuíram a resistência ao cisalhamento da união adesiva aquando 

da cimentação com Panavia F2.0 e que a descontaminação com qualquer dos 3 agentes 

químicos durante 20s é necessária para recuperar/otimizar a resistência adesiva. Em oposição, 

a resistência adesiva da cimentação com Superbond C&B e respetivo primer não foi afetada por 

nenhum meio de contaminação, pelo que os autores advogam que esse passo é nesse caso 

dispensável. Numa investigação laboratorial de Takahashi et al. (2018),45 observou-se para todos 

os cimentos resinosos utilizados (Panavia SA Cement Plus Automix (Kuraray Noritake Dental), 

RelyXTM Unicem2 Automix (3MTM ESPETM), SpeedCEM Plus (Ivoclar Vivadent) uma significativa 

recuperação da resistência adesiva após descontaminação com Ivoclean (Ivoclar Vivandet). 

Ainda, face aos resultados de estudo laboratorial de Angkasith et al. (2015),46 os autores 

afirmam que no caso da contaminação salivar acontecer antes da aplicação de 10-MDP (em 

primer Z-Prime Plus, BISCO), a descontaminação deve ser realizada com Ivoclean (Ivoclar 

Vivandet) ou com jateamento (com alumina) adicional. No entanto, os autores afirmam ainda 

que, se tal contaminação ocorrer depois da aplicação desse primer, o enxaguamento apenas 

com água durante 20s é suficiente para preservar a resistência da união adesiva. 
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Relativamente à viabilidade e longevidade clínica de restaurações adesivas em zircónia, 

numa revisão de casos clínicos efetuada Blatz et al. (2018),4 observam-se elevadas taxas de 

sucesso clínico (> 90% em estudos com mais de 5 anos de follow up) em próteses fixas adesivas, 

especialmente quando se trata de pontes adesivas com apenas 1 retentor, evidenciando a 

viabilidade clínica da realização de cimentação adesiva mesmo em situações em que a 

distribuição de forças não é ideal. Também num estudo clínico conduzido por Kern et al. 

(2017),47 observou-se excelente longevidade clínica (em 10 anos) de pontes adesivas anteriores 

cimentados adesivamente. 

No ano de 2016, com o intuito de uniformizar informação e definir um protocolo de 

cimentação adesiva que viabilizasse elevada longevidade clínica das restaurações em zircónia 

dependentes desse tipo cimentação, Blatz et al. (2016)48 criaram o “APC Concept” no qual 

declaram que o processo de preparação das restaurações e cimentação deverá passar pelo 

jateamento da superfície de cimentação (com partículas de alumina 50 micrómetros (µm) ou de 

alumina revestida por sílica, de 30µm), utilização de um primer para zircónia (com monómeros 

fosfato, como o 10-MDP) e cimento de resina (auto-polimerizável ou de polimerização dual). 

 

4. Tratamento de superfície 

Hoje em dia, é aceite que a eficácia da adesão à zircónia e o seu sucesso clínico a longo 

prazo depende de fatores como as características da superfície, da existência retenção 

micromecânica e da adesão química, 32 as quais, por sua vez, dependem de pré-tratamentos 

mecânicos e/ou químicos.4  

Para obter uma durável ligação química é essencial que a superfície de cimentação seja 

livre de contaminantes e possua elevada energia livre, possuindo baixa tensão superficial16 para 

obter boa molhabilidade,35 possibilitando interação mais íntima possível com os radicais 

fosforados do primer.16 

Contudo, como já dito anteriormente, o protocolo de condicionamento das superfícies 

à base de sílica (condicionamento ácido com HF e silanização) não é indicados como suficiente 

para se obter resultados adequados e eficiente ligação dos cimentos de resina às cerâmicas 

policristalinas à base óxidos de zircónio,3,10,19,35 devendo-se essa impossibilidade essencialmente 

à ausência de sílica nas suas composições microestruturais.19,28,35,38,39 
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Assim, dado que a superfície da zircónia, por si só, não favorece uma adequada e durável 

adesão, alguns métodos de condicionamento mecânico e químico têm sido propostos para 

aumentar a sua reatividade e melhorar a interação entre esta e os materiais de cimentação 

resinosa. Entre eles, o jateamento com alumina, silicatização, irradiação por laser, e 

revestimento com primers e silanos, (em uso singular ou combinado) são exemplos 

frequentemente presentes na literatura.1,10,16,22,32,38  

Durante o processo mastigatório, as restaurações e materiais de cimentação estão 

constantemente sujeitos a forças de tração e de cisalhamento, sendo essencial que ambos 

tolerem tais esforços.16 Para avaliar a resistência das uniões adesivas, testes de resistência ao 

cisalhamento (SBS) e de resistência à tração (TBS), à escala macro e micro (μ), têm sido quase 

invariavelmente utilizados.16,22,36 

Ainda, na tentativa de refletir o efeito do envelhecimento natural sobre as uniões 

adesivas, a termociclagem e armazenamento em água têm sido sugeridos como métodos de 

envelhecimento artificial eficazes uma vez que beneficiam do elevado poder hidrolítico da água 

e/ou das variações volumétricas provocadas pelas variações térmicas.22 

 

4.a - Jateamento com alumina  

É um tratamento por vezes descrito como efetivo e prático para uma adequada união 

dos cimentos de resina às zircónias,4,16 que consiste no jateamento da superfície interna das 

restaurações com partículas de alumina.39 É o tratamento mecânico de superfície mais 

comumente usado1 e também investigado.28 Este é responsável por eliminar eventuais 

contaminações e impurezas das superfícies32,34,48 e por criar rugosidades nas superfícies (pela 

perda de material superficial).6,34 Desse modo, aumenta a energia livre e a área da superfície 

favorecendo a retenção micromecânica e a molhabilidade pelo material cimentante,1,15,16,22,32,49 

viabilizando que os agentes de adesão penetrem a superfície de uma forma mais extensa.38 

Contudo, este tratamento envolve vários parâmetros que podem influenciar a eficiência da sua 

abrasividade, nomeadamente a pressão de jateamento, o tamanho de partícula, e ainda o 

tempo, distância e ângulo de aplicação do tratamento.28,34  

Ademais, para as zircónias convencionais, o jateamento com alumina pode conduzir à 

obtenção de uma camada comprimida protetora devido à indução da transformação tm3,34 o 
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que poderá reduzir ou aumentar a sua resistência3,49 dependendo de parâmetros de jateamento 

utilizados, entre outros fatores.3 

 

 

Figura 3 - Unidade de Jateamento e pó de óxido de alumíniodo fabricante Bio-art 

Fonte: https://bioart.com.br/categorias/jateamento 

(Consultado em 13/05/2020. Adaptado, sem autorização do autor) 

 

Um estudo de Mao et al. (2018),3 refere que o jateamento com alumina reduziu 

acentuadamente a resistência à flexão de uma zircónia ultra-translúcida 5Y-PSZ (Zpex Smile, 

Tosoh) infiltrada por vidro. Esta redução fora atribuída à diminuída transformação tm 

afetando as zircónias com elevadas proporções de fase c.  

Num estudo laboratorial de Zhao et al. (2019),34 observaram uma transformação de fase 

tm na zircónia convencional (Zenostar T, Ivoclar Vivadent), obtendo tanto mais percentagem 

de fase m quanto maior o tamanho das partículas de alumina e pressão utilizadas. Relativamente 

à zircónia de alta translucidez (Multilayer AT, Aidite), este não induziu a transformação de fase, 

independentemente dos parâmetros utilizados. Relativamente à SBS da união adesiva (cimento 

auto-adesivo sem 10-MDP (RelyXTM Unicem, 3MTM ESPETM), o jatemento com alumina foi efetivo 

em aumentá-la em ambos os tipos de zircónia utilizados. Entre ambas, a zircónia translúcida 

apresentou maior dependência deste tratamento do que a zircónia convencional para obter 

uma melhoria significativa da SBS da união adesiva. No entanto, uma vez efetuado o tratamento, 

em geral, foram obtidos valores mais altos com a zircónia translúcida do que com a 

convencional. Ainda, de uma forma geral, a resistência aumentou em função do aumento dos 

parâmetros que promovem maior energia cinética das partículas e as condições que 

aumentaram a rugosidade de superfície reduziram também a percentagem de falha adesiva 

para ambos os tipos de zircónia. Finalmente, dentro dos intervalos de parâmetros usados 

https://bioart.com.br/categorias/jateamento
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(50µm, 110µm; 0,1MPa, 0,3MPa, 0,6MPa; 10s, 20s), recomendam uso de 110µm, 0,6MPa, 

durante 20s para a zircónia convencional e 110µm, 0,3MPa durante 20s para a zircónia 

translucida (ângulo de 90 graus (o) e distância de 10 milímetros (mm) comuns a ambos os 

materiais). 

Numa investigação laboratorial elaborada por Okada et al. (2018),49 concluíram que a 

rugosidade da superfície de uma zircónia convencional (Lava Frame, 3MTM ESPETM) aumentou 

significativamente com o aumento da pressão do jateamento, e conduziu ao aparecimento de 

microfissuras quando jateadas com pressão de 0,4MPa. Ainda observaram que o processo 

induziu transformação de fase tm, e que a sua magnitude tende a aumentar com o aumento 

da pressão aplicada, independentemente da distância a que ocorra.  

Shimoe et al. (2019),6 observaram que, para uma zircónia convencional (Cercon Base, 

Dentsplay Sirona), o jateamento demonstrou-se igualmente essencial com uso de primer com 

10-MDP (Alloy Primer, Kuraray Noritake Dental) uma vez que no grupo controlo (espécimes não 

jateados), após 20000 ciclos térmicos houve uma queda da SBS de 97,4%, e nos espécimes 

jateados esse decréscimo situou-se entre os 17,2% e os 0,8% para o mesmo número de ciclos 

térmicos. De entre estes últimos, a maior queda da SBS (17,2%) ocorreu com jateamento com 

partículas de 90µm, pressão de 0,3MPa, distância de 10mm, durante 10s e a menor (0,8%) 

ocorreu com partículas de 50µm, pressão de 0,2MPa, 10mm, durante 10s. No entanto, apesar 

de, em percentagem, os valores serem relativamente díspares, os valores de SBS não são 

estatisticamente diferentes entre grupos jateados com diferentes valores de pressão (0,1; 0,2; 

0,3 e 0,4MPa – partículas de 50µm) nem entre grupos jateados com diferentes tamanhos de 

partículas (25, 50, 90, 125µm – pressão de 0,3MPa). Assim, concluem que, embora o jateamento 

tenha aumentado eficientemente a união entre a zircónia e a resina composta, o tamanho de 

partículas e pressões utilizados não influenciam a união de uma forma primária. Estes achados 

são coerentes com outros relatos da literatura que indicam que quando utilizadas partículas de 

alumina de grandes dimensões (≥110µm) a pressões de 0,28MPa ou mais, se alcança uma SBS 

significativamente aumentada, mas que tal também é possível de ser alcançado com valores 

(desses parâmetros) inferiores, considerados assim, por vezes, como adequados para a sua 

execução igualmente eficiente.16,38,39 

Numa investigação de Aung et al. (2019),19 observaram que os valores de TBS das 

cimentações adesivas testadas (Panavia V5, Kuraray Noritake Dental + primer com 10-MDP) e 

(Panavia SA Cement Plus Automix, Kuraray Noritake Dental (cimento auto-adesivo com 10-

MDP)) a 3 zircónias translúcidas (KATANA Zirconia HT, Kuraray Noritake Dental; KATANA Zirconia 
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ST, Kuraray Noritake Dental; KATANA Zirconia UT, Kuraray Noritake Dental) jateadas com 

partículas de alumina de 50µm dependem da pressão de jateamento e do tempo de 

armazenamento em água. Observou-se ainda que após 150 dias de armazenamento em água, 

os valores de TBS de todos os espécimes jateados (pressões de 0,1, 0,2 e 0,4MPa) se mostraram 

instáveis e inferiores (exceto para os grupos jateados com pressão de 0,2MPa), indicando que a 

pressão de 0,4MPa pode causar excessiva abrasão e stress mecânico na superfície da zircónia e 

gerar defeitos de superfície, podendo comprometer a sua resistência e resultar em falha 

adesiva. Finalmente, concluem que a utilização conjunta de primers ou cimento de resina com 

10-MDP e jateamento a 0,2MPa com partículas de alumina de 50µm é o método que mais 

viabiliza uma durável e confiável união às zircónias ensaiadas. Concluíram ainda que, sem 

jateamento com alumina, o uso de 10-MDP (quer incluído em primer, quer em cimento de 

resina) não proporcionam uma TBS confiável e que, portanto, o jateamento com alumina dá um 

importante contributo para cimentação com materiais resinosos contendo 10-MDP. De modo 

inverso, e tal como já referido por outros autores,32 Steiner et al. (2019),38 concluem que o 

jateamento com alumina utilizado isoladamente não proporciona uma boa adesão à zircónia, 

acrescentando que deve ser associado à utilização de primers com 10-MDP, conduzindo assim a 

uma ideia de interdependência entre esses dois tratamentos de superfície.  

Num estudo de Martins et al. (2017),15 observaram que o tamanho de partícula (50 ou 

120µm) e o momento do jateamento (zircónia em estado de pré-sinterização ou zircónia 

sinterizada) influenciou a rugosidade, a molhabilidade e SBS da união resinosa. Ainda, 

comparando a SBS da união adesiva em função do momento do jateamento, em todos os 

tamanhos de partícula, os valores foram significativamente maiores quando o jateamento foi 

efetuado em zircónia pré-sinterizada, sendo que entre estas, a SBS foi significativamente maior 

quando utilizadas partículas de 120µm. No entanto, é de referir que neste estudo os autores 

utilizaram um silano convencional (RelyXTM Ceramic Primer, 3MTM ESPETM) e não um primer com 

10-MDP. Ainda assim, apesar desse facto, os valores de SBS mais altos foram conseguidos nos 

espécimes jateados com partículas de alumina de 120µm (em comparação com os valores 

obtidos com amostras silicatizadas com 30 e 110µm), parecendo evidenciar que é possível obter 

melhor adesão recorrendo a jateamento com alumina do que com silicatização mesmo abrindo 

mão do recurso a primers com 10-MDP. Nesta linha de pensamento, existe ainda literatura que 

cita que para obter adesão a longo prazo, o uso combinado de cimento de resina e jateamento 

com alumina é superior à silicatização (e também a tratamentos de superfície por laser).38 



Métodos de adesão para melhoria da retenção à zircónia 

20 
 

No entanto, apesar de tudo o que foi supradito, existem também artigos que referem 

que o jateamento com alumina é um método que não melhora a adesão e cria defeitos 

estruturais que comprometem a resistência da zircónia a longo prazo.30 Desse modo, 

aconselhamos a utilização do jateamento com partículas de alumina de 50µm a uma pressão de 

0,2MPa. 

 

4.b - Monómero 10-MDP 

Desde o surgimento de preocupações relativas a possíveis danos causados pelo 

condicionamento de superfície por jateamento com alumina,16 alguns fabricantes começaram a 

promover primers, e cimentos de resina baseados em monómeros ácidos (organofosfatos e 

carboxílicos) específicos para zircónia,10 existindo hoje em dia diversos indicados para cimentar 

adesivamente restaurações em zircónia.1,38 No entanto, a degradação por hidrólise dos primers 

ou de tais monómeros acídicos tem também constituído uma preocupação visto que podem 

comprometer o tempo de sobrevivência das uniões adesivas.10 

O condicionando com monómeros organofosfatos tem sido feito após tratamentos que 

aumentam a rugosidade de superfície. Entre vários testados, o 10-MDP tem revelado os 

melhores resultados no aumento da força de união,23 existindo até literatura que refere que a 

longevidade das interfaces compósito-zircónia depende do primer e não do pré-tratamento.16  

O 10-MDP, originalmente desenvolvido para ligar às estruturas dentárias e a materiais 

restauradores à base de óxidos metálicos,19 é descrito como sendo um monómero ácido 

bifuncional que tem a capacidade de estabelecer uma ligação química (ligações iónicas e pontes 

de hidrogénio)50 com óxidos metálicos presentes na superfície zircónia1,4,5,19,22,32,36,38,39 (através 

do seu grupo fosfato presente numa das suas extremidades e os óxidos metálicos de superfície 

da zircónia16,5,23) com formação de fosfato de zircónio.22 Através da sua outra extremidade, 

metacrilato, efetua copolimerização com os cimentos de resina.5,23  
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Figura 4 - Interação química do 10-MDP com a superfície da zircónia 

Fonte: https://kuraraydental.com/wp-content/uploads/2018/09/katana-bonding-kit-brochure-

web.pdf 

(Consultado em 19/05/2020. Adaptado, sem autorização do autor) 

 

Os primers com 10-MDP têm sido reportados como efetivos6 e aparentemente capazes 

de produzir ligações hidrotermicamente estáveis entre o cimento de resina e a zircóna16 e que, 

o uso de primers com 10-MDP, mesmo usado isoladamente, aumenta as forças da união 

adesivas aparentando ser importante para uma união confiável e resistente ao envelhecimento, 

e que mesmo o tratamento de superfície por silicatização é ineficiente sem ele.16 Em 

concordância com esses relatos, em estudo de Campos et al. (2016),30 os espécimes cujo 

protocolo não incluiu a utilização desse monómero, nem sobreviveram ao envelhecimento 

artificial por termociclagem. 

No entanto, tal como já descrito na secção relativa ao jateamento com alumina, há 

autores que indicam que a utilização de primers enquanto tratamento único da superfície de 

cimentação da zircónia não é suficiente para criar uma ligação forte entre o cimento resinoso e 

a cerâmica, necessitando obrigatoriamente de ser associado a tratamentos mecânicos e 

afirmando que o jateamento com alumina em combinação com a aplicação de primer com 10-

MDP é o método mais confiável para alcançar boa resistência de união.16 

Face à diversidade de primers com 10-MDP existentes atualmente no mercado, surge 

uma dificuldade associada à escolha do mais adequado para cada situação clínica. Desse modo, 

na intenção de facilitar e diminuir erros associados aos procedimentos adesivos, 

desenvolveram-se adesivos universais nos quais, adesivos, primers com 10-MDP, moléculas de 

silano e outros componentes existem contidos em recipiente único.1,31 No entanto, 

aparentemente não é ainda bem conhecido se a coexistência de moléculas de 10-MDP e silano 

se reflete num efeito sinérgico ou antagónico na promoção da adesão à zircónia. Nesse sentido, 

https://kuraraydental.com/wp-content/uploads/2018/09/katana-bonding-kit-brochure-web.pdf
https://kuraraydental.com/wp-content/uploads/2018/09/katana-bonding-kit-brochure-web.pdf
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Lima et al. (2019),1 avaliaram o efeito de vários tratamentos químicos (primer com silano; primer 

com 10-MDP e silano; primer com 10-MDP; adesivo com 10-MDP e silano) na adesão à zircónia 

previamente tratada por 2 métodos mecânicos (jateamento com alumina (45µm) ou 

silicatização (30µm)). Face ao observado, os autores afirmam que o grupo tratado com primer 

com 10-MDP demonstrou maior incidência de ligações P-O-Z do que os restantes grupos, 

indicando ligações químicas mais numerosas. Os autores concluem que os tratamentos químicos 

(aplicação de primers ou adesivos), afetam a topografia e propriedades físico-químicas da 

superfície (rugosidade, molhabilidade e energia livre de superfície) da zircónia e, portanto, a 

adesão. Quando as superfícies são tratadas por jateamento (quer com alumina, quer com 

alumina revestida por sílica (silicatização)), os resultados levam os autores a afirmar que a 

aplicação de primer com 10-MDP é o único tratamento capaz de promover uma estável ligação 

com a zircónia e que a efetividade da interação química entre a molécula de 10-MDP e o óxido 

de zircónio pode ser comprometida quando esta está presente num sistema multicomponente. 

Ademais, verificaram ainda a presença de apenas pequenas concentrações de sílica na superfície 

das amostras sujeita a silicatização. 

Segundo um estudo recente de Salem et al. (2019),50 o uso de cimento com 10-MDP é 

recomendável para uma durável união às zircónias monolíticas (Starceram Z, H.C. Starck) 

previamente jateadas com alumina e os maiores valores de SBS das uniões adesivas são obtidas 

quando ambos, primer e cimento, contêm 10-MDP nas suas composições. Ademais, o sistema 

da Kuraray Noritake Dental (Panavia SA Cement Plus (cimento com 10-MDP)/Clearfil Ceramic 

Primer Plus (primer com 10-MDP)) foi o que teve maiores valores (12,52±1,34MPa), quando 

comparado com o sistema da 3MTM ESPETM (RelyXTM Ultimate (cimento resinoso 

convencional)/Single Bond Universal (sistema adesivo universal com 10-MDP)) (8,89±1,05MPa) 

e com o sistema da BISCO (DUO-Link (cimento resinoso convencional)/Z-PRIMETM Plus (primer 

com 10-MDP)) que teve os valores mais baixos (5,32±0,54MPa). 
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Figura 5 - Z-PrimeTM Plus, BISCO 

Fonte: https://www.bisco.com/z-prime-plus/ 

(Consultado em 13/05/2020. Adaptado, sem autorização do autor) 

 

No entanto, as considerações obtidas do estudo anterior parecem não ser 

perfeitamente generalizáveis. Num estudo de Go et al. (2019)42 avaliam a SBS da união adesiva 

(zircónia convencional previamente jateada com alumina) com 4 diferentes cimentos auto-

adesivos (2 com e 2 sem 10-MDP) com e sem aplicação adicional de primer com 10-MDP (Z-

PrimeTM Plus, BISCO). Com o cimento Permacem 2.0, DMG (cimento com 10-MDP) não houve 

aumento significativo da SBS com a adição do primer (20,596±9,591MPa vs. 21,248±8,971MPa); 

com o ClearfilTM SA Luting, Kuraray Noritake Dental (cimento com 10-MDP) verificou-se até uma 

descida da SBS, embora considerada não estatisticamente significativa (17,968±12,498MPa vs. 

12,761±10,344MPa); com o RelyXTM Unicem, 3MTM ESPETM (cimento sem 10-MDP) beneficiou-se 

de um aumento estatisticamente significativo pela adição do primer (12,612±9,431MPa vs. 

19,75±9538MPa); com o MaxCem EliteTM, Kerr Dental (cimento sem 10-MDP) o benefício existiu 

e foi também estatisticamente significativo (1,039±3,209MPa vs. 12,805±10,963MPa). Assim, se 

observa que de um modo geral, entre os cimentos auto-adesivos estudados que já contêm 10-

MDP nas suas composições, o impacto da adição de primer com 10-MDP não é significativo. No 

entanto, relativamente aos que não o possuem na sua constituição, essa adição aumentou 

sempre os valores da SBS de forma significativa. Também, sem a aplicação adicional de primer 

com 10-MDP, as diferenças de valores de SBS entre cimentos com e sem 10-MDP foram 

estatisticamente significativas, sendo que com associação do primer essas diferenças 

atenuaram-se. Ademais, observados os valores do desvio padrão de cada grupo, observa-se em 

todos os grupos uma grande inconstância na resposta aos esforços de cisalhamento, o que 

poderá constituir uma preocupação. 

https://www.bisco.com/z-prime-plus/
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Num estudo de avaliação da performance de união de diferentes cimentos resinosos e 

o impacto do pré-tratamento com primers nos diferentes cimentos, Steiner et al. (2019),38 

concluíram que o jateamento com alumina por si só não é suficiente para uma boa adesão, 

observando-se uma melhoria significativa na SBS da interface adesiva com todos os primers 

testados (valores 1,72 a 10,36 vezes maiores quando usado primers universais com 10-MDP). 

Concluíram ainda que o cimento tem uma influência relevante, sendo o G-CEM LinkAce, GC 

Europe aquele que obteve valores de SBS mais altos, com e sem aplicação de primer. Assim, 

recomendam o uso combinado de um cimento de resina e um primer universal com 10-MDP 

para alcançar a melhor retenção possível. 

Por fim, Ruales-Carrera et al. (2019),22 avaliaram a resistência adesiva a uma zircónia 

convencional e a uma zircónia de alta translucidez. Decorrente de os valores de TBS da zircónia 

de alta translucidez sujeitas a jateamento com alumina e a silicatização terem sido inferiores do 

que os correspondentes em zircónia convencional, os autores sugerem que as diferenças 

microestruturais existentes entre as zircónias ensaiadas pode ter relação com o seu 

comportamento adesivo. Concluem que os tratamentos mecânicos de superfície aumentaram 

significativamente a resistência adesiva a ambas as zircónias e que uma durável adesão foi 

alcançada com ambos os tratamentos mecânicos quando em associação com cimento resinoso 

e adesivo universal com 10-MDP. Recomendam ainda o uso de silano mesmo quando se utiliza 

adesivos universais com 10-MDP para as superfícies de sujeitas a silicatização.  

 

4.c - Silicatização 

Um tratamento de superfície inicialmente desenvolvido para condicionar superfícies 

metálicas que, perante a performance observada na resistência de união de cimentos resinosos 

a esses materiais, despertou o interesse científico para a sua introdução enquanto metodologia 

para tratar superfícies de cerâmicas livres de sílica, entre as quais a zircónia.16 Surge, no âmbito 

do condicionamento de restaurações em zircónia, como alternativa ao jateamento com alumina, 

apresentando resultados variados,1,15,38 havendo autores que o consideram uma abordagem 

confiável referindo o alcance de um mais estável ligação resina-zircónia1 e outros que obtiveram 

um comprometimento acentuado da resistência adesiva após envelhecimento.31 

Consiste no jateamento das superfícies de cimentação com partículas de alumina 

revestida por sílica (sílica triboquímica) através de sistemas como o RocatecTM (3MTM ESPETM) ou 



Métodos de adesão para melhoria da retenção à zircónia 

25 
 

CojetTM (3MTM ESPETM) 32 atuando por duplo efeito, através da criação de micro rugosidades na 

superfície e incorporação de alumina revestida por sílica na superfície da zircónia 

(silicatização).32,16 Desse modo, aumentando a área de superfície e gerando as superfícies ricas 

em sílica reativas ao agente de silanização e desse modo viabilizando a união deste à superfície 

modificada da zircónia. Devido a esse duplo efeito, mesmo que a superfície não esteja 

completamente revestida por uma camada de sílica, a retenção micromecânica deverá 

contribuir também para a união à zircónia. Assim, a adesão entre o material inorgânico e o 

orgânico é frequentemente alcançada pela utilização de silanos e portanto o seu uso está 

associado ao tratamento de superfície por silicatização.14,51 Ainda, é por vezes sugerido que a 

cobertura depositada se ligue quimicamente à zircónia e que o acoplamento do monómero 

funcional do silano à estrutura da superfície permite ao cimento resinoso copolimerizar com as 

suas terminações metacrilato, estabelecendo-se a união entre a superfície e o cimento de 

resina.32  

 

 

Figura 6 - Sistema de jatemento com partículas de alumina revestidas por sílica RocatecTM Junior (3MTM ESPETM) 

Fonte: https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/3m-products/~/rocatec-Rocatec-

Junior-Coating-System/?N=5002385+3294768496&rt=rud 

(Consultado em 13/05/2020. Adaptado, sem autorização do autor) 

 

Num estudo de Nagaoka et al. (2018),32 os autores observaram algumas áreas da 

zircónia sem revestimento de sílica, apesar de terem cumprido a pressão recomendada pelo 

fabricante (0,28MPa). Por consequência, assumem que isso pode ter comprometido a eficiência 

da atuação do silano. Ainda, observaram que a falha adesiva (por forças de cisalhamento) 

ocorreu sempre na interface de cimentação, dentro do próprio cimento ou seguindo um padrão 

de falha mista (adesiva e coesiva), observando a presença de partículas de sílica residuais em 

https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/3m-products/~/rocatec-Rocatec-Junior-Coating-System/?N=5002385+3294768496&rt=rud
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/3m-products/~/rocatec-Rocatec-Junior-Coating-System/?N=5002385+3294768496&rt=rud
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ambos os lados da linha de fratura, o que por sua vez poderá inviabilizar uma adequada ligação 

do cimento à zircónia. Além disso, o uso de um primer com 10-MDP e silano resultou numa SBS 

significativamente maior do que a obtida quando utilizado primer apenas silano, com valores de 

60 e 25MPa, respetivamente. Esse resultado levou os autores a supor que o 10-MDP tenha 

reagido quimicamente com as superfícies zircónia não cobertas por sílica, e que tal seja a 

explicação para o facto de os valores de SBS mais altos se terem obtido com o uso de primer 

com silano e 10-MDP. Assim, percebe-se que a silicatização não foi completa e, face a esse facto, 

faz-se necessária a utilização conjunta de silano γ-Metacriloiloxipropiltrimetoxissilano (3-MPS 

(também designado por γ-MTPS)) e monómero 10-MDP. 

Num estudo laboratorial elaborado por Martins et al. (2017),15 observou-se que a SBS 

união adesiva apresentou valores significativamente maiores quando a silicatização (RocatecTM 

Plus, 3MTM ESPETM, 110µm e RocatecTM Soft, 3MTM ESPETM, 30µm) foi efetuada apenas depois da 

sinterização, independentemente do tamanho de partícula. Este achado opõe-se com o 

observado relativamente ao momento (relativamente à sinterização) em que o jateamento com 

alumina conduziu aos valores de SBS indicativos de melhor adesão, antes da sinterização. Ainda, 

apesar de utilizado um primer só com silano (sem 10-MDP), os espécimes tratados por 

jateamento com alumina com tamanho de partícula de 120µm obtiveram valores de SBS 

(9.7±1.90MPa) maiores do que os melhores resultados obtidos entre os espécimes silicatizados 

(8.53±2.05MPa (RocatecTM Plus (110µm))).  

Num estudo de Ebeid et al. (2018),52 também relacionaram a TBS da união adesiva com 

o estado de sinterização de espécimes silicatizados (RocatecTM Plus, 3MTM ESPETM; 0,28MPa de 

pressão) ou jateados com alumina (0,05MPa de pressão) mas cimentados com primer universal 

com 10-MDP (ClearfilTM Ceramic Primer Plus, Kuraray Noritake Dental) + cimento de resina de 

polimerização dual (Panavia V5, Kuraray Noritake Dental). Além de observado que os todos os 

espécimes do grupo controlo (sem tratamento mecânico) falharam mesmo antes de terminados 

os tratamentos de envelhecimento, observou-se ainda que (com os valores de pressão acima 

anunciados) os valores de resistência afetos aos dois tipos de tratamento foram 

estatisticamente iguais após o envelhecimento (independentemente de os tratamentos terem 

sido realizados depois da sinterização ou no estado de zircónia pré-sinterizada). Ademais, os 

autores concluem que o jateamento com alumina com pressões reduzidas no estado pré-

sinterizado pode resultar numa durável ligação ao cimento de resina e que a silicatização a 

baixas pressões nesse mesmo estado (pré-sinterizado) não é recomendada uma vez que resulta 
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em menores valores de TBS quando comparados com os obtidos com o mesmo tratamento 

realizado depois da sinterização (resultado idêntico antes e após envelhecimento).  

Lima et al. (2019) 53 observaram que a limpeza da superfície após silicatização com spray 

de ar/água ou banho ultrassónico reduz a quantidade de sílica depositada na superfície e 

portanto disponível para adesão. Desse modo, afirmam que a interação química entre a sílica e 

silano pode ser comprometida por ambos, concluindo adicionalmente que a resistência adesiva 

à zircónia silicatizada não apresenta uma performance confiável a longo prazo 

independentemente do método de limpeza (spray ar/água ou banho ultrassónico).53 No 

entanto, a imersão das restaurações em banho ultrassónico (em acetona, por exemplo) é um 

procedimento de remoção de detritos que deve ser sistematicamente realizado antes dos 

tratamentos por jateamento (com alumina ou com alumina revestida por sílica).1,53 

 

4.d - Infiltração de sílica pela técnica sol-gel 

Neste método, a sílica sol é colocado em contacto com a zircónia num estado de pré-

sinterização, e ocorre a formação de silicato de zircónia durante a sinterização através de um 

processo de difusão de sílica na estrutura cristalina da zirónia: ZrO2 + SiO2  ZrSiO4.27 

Foi introduzido num estudo de Campos et al. (2016),30 no qual afirmam que a sílica 

difundiu pelo substrato e reagiu com a zircónia, formando uma fase cristalina intermédia e não 

apenas camadas de sílica justapostas. Os espécimes infiltrados tratados com primer com silano 

e com 10-MDP apresentaram os maiores resultados de SBS da união adesiva antes de 

termociclagem, 11,64MPa, estatisticamente superior ao valor de 3,64MPa obtido após esse 

mesmo método de envelhecimento artificial. Entre aos grupos tratados pelo método referido 

nos quais se utilisou primer apenas com silano (sem 10-MDP) esses valores foram de apenas 

3,31MPa e 3,80MPa, antes e após termociclagem, respetivamente. Observaram ainda que a 

falha foi sempre do tipo adesivo. No entanto, os autores afirmam um aumento da molhabilidade 

alegando que desse modo se obtém um substrato tratável com HF e silanos e, portanto, bom 

para materiais resinosos. 

Reis et al. (2018),27 confirmaram a infiltração por sílica até uma profundidade estimada 

em 6µm e formação de silicato de zircónia na superfície, mostrando que a infiltração foi 

eficiente. Observaram também mudanças na geometria dos grãos de zircónia (mais pequenos e 

esféricos), a presença de duas fases distintas bem como uma não homogeneidade do infiltrado 
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de sílica. Ainda, o tratamento aumentou o módulo de Weibull e também a dureza, mas diminuiu 

a tenacidade. No entanto este estudo carece de relação entre o tratamento e a adesão a 

materiais à base de resina. 

 

4.e - Infiltração seletiva 

Este é um método relativamente recente capaz de transformar superfícies de zircónia 

suaves, não retentivas e de baixa energia, em superfícies altamente reativas de elevada 

energia.16 É baseado na deflagração de um agente especial de infiltração (contém sílica, alumina, 

óxido de sódio, entre outros)7 de baixo ponto de fusão na superfície da zirónia38 o qual se infiltra 

entre os grãos quando a temperatura é elevada acima da temperatura de transição vítrea,16 

(durante a sinterização).36 Conduz a que as restaurações possuam uma composição transitória, 

obtendo-se um superfície rica em vidro, seguindo-se uma camada mista vidro/zircónia com 

diminuição gradual em profundidade da percentagem de vidro.36 Seguidamente a fase vítrea é 

passível ser dissolvida por HF38 originando uma superfície porosa,7,16,38 que por sua vez se deixa 

infiltrar pelos adesivos que aí polimerizam16 e desse modo contribuindo para uma melhor 

adesão entre zircónia e cimentos de resina.7,38  

Assim, é por vezes indicado como um método confiável para estabelecer uma forte e 

durável ligação com materiais à base de zircónia, apresentando resistência à tração 

relativamente estável mesmo sobe condições envelhecimento laboratorial. É também referido 

que é possível obter rugosidades de superfície e valores de SBS superiores aos obtidos com 

jateamento com alumina e que a força de união pode ser significativamente aumentada usando 

este método em combinação com monómeros à base de fosfato como o 10-MDP.16 Há ainda 

autores que relatam uma melhoria da resistência adesiva quando este tratamento é realizado 

após o procedimento de jateamento com alumina.38 

Num estudo recente de Ramos et al. (2019),36 avaliaram a tenacidade da interface 

adesiva de espécimes jateados com alumina, tratados por infiltração seletiva e por infiltração de 

sílica pela técnica sol-gel. Estes foram cimentados com cimento de resina PanaviaTM F2.0 

(Kuraray Noritake Dental) e primer ClearfilTM Ceramic Primer (Kuraray Noritake Dental). 

Observaram que os espécimes, sujeitos a infiltração seletiva, obtiveram maior tenacidade na 

interface de adesão quando comparados com os jateados com alumina (cerca de 10 vezes 

menos energia necessária para levar à fratura) e com os infiltrados pelo método sol-gel (cerca 
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de 5 vezes menos energia necessária para levar à fratura). Assim, concluem que a técnica de 

infiltração seletiva acompanhada do uso de cimento de resina com 10-MDP é a única 

metodologia que viabiliza uma cimentação robusta e estável e que a técnica de infiltração de 

sílica pelo método sol-gel requer melhoramentos para obter uma infiltração homogénea da 

superfície e, portanto, melhor interface adesiva. Concluem adicionalmente que o 

envelhecimento prejudicou similar e significativamente a adesão dos espécimes jateados com 

alumina e tratados pelo método sol-gel, em oposição ao ocorrido nos espécimes tratados com 

infiltração seletiva com os quais se obteve até valores significativamente superiores após o 

envelhecimento, na ordem do dobro. 

 

4.f - Fusion Sputtering 

Este tipo de tratamento visa criar uma superfície de zircónia rugosa com recurso a um 

spray de ar e água que contém partículas microscópicas de zircónia sobre zircónia não 

sinterizada. Com o impacto destas partículas na superfície, é referido que, posteriormente à 

sinterização da zircónia, essas partículas se tornam parte a estrutura desta zircónia, criando uma 

rede tridimensional composta de várias irregularidades, facilitadora de uma boa retenção 

mecânica ao cimento resinoso.13  

No estudo de Ali et al. (2019),13 avaliaram o seu efeito na SBS da união adesiva entre a 

zircónia e o cimento de resina auto-adesivo com 10-MDP (Panavia SA Cement, Kuraray Noritake 

Dental) por comparação dos valores obtidos com amostras jateadas com alumina e com 

amostras sem tratamento algum. De entre estas três, as amostras tratadas por fusion sputtering 

obtiveram os maiores valores de SBS, 23,18±4,38MPa. Já as amostras jateadas com alumina e 

as do grupo controlo obtiveram valores de SBS de 17,60±5,59MPa e de 7,23±6,26MPa, 

respetivamente. É ainda importante referir que esses valores foram todos eles considerados 

significativamente diferentes entre si e é também percetível uma menor variabilidade de 

associado às amostras tratadas por fusion sputtering (por observação direta dos valores dos 

desvios padrão). 

No estudo de Salem et al. (2016),7 avaliaram a TBS da união adesiva entre uma zircónia 

ultra translúcida (Incoris TZI zirconia, Dentsply Sirona) cimentada adesivamente (com adesivo 

com 10-MDP e cimento de resina) com diferentes tratamentos de superfície, nomeadamente 

fusion sputtering, infiltração seletiva e jateamento com alumina. Entre os tratamentos testados, 
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o fusion sputtering e a infiltração seletiva obtiveram os melhores resultados (estaticamente 

iguais entre si, antes bem como depois de envelhecimento [(fusion sputtering: antes 

(31,5±2,3MPa), depois (30,3±2,5MPa); infiltração seletiva: antes (32,5±2,7MPa), depois (32,9+-

2,9MPa)]. Todos esses valores foram ainda estatisticamente superiores aos obtidos com 

jateamento, antes e após envelhecimento, 28,9±4,2MPa e 25,4±2,6MPa, respetivamente. Além 

da observável superioridade dos valores de TBS, é de notar também a aparente capacidade para 

melhor suportar o envelhecimento artificial associada aos dois primeiros tratamentos, tendo-se 

observando inclusivamente um ligeiro aumento da TBS no grupo de espécimes tratados com 

infiltração seletiva após comportamento algo compatível com o observado no estudo de Ramos 

et al. (2019).  

 

4.g - Laser 

A aplicação do laser em medicina dentária encontra-se já relativamente bem 

estabelecida e tem vindo a tornar-se cada vez mais popular enquanto método para tratamento 

da hipersensibilidade, branqueamento dentário, para remoção de cáries,35 cirurgia 

periodontal,16 limpeza de superfícies de implantes, tratamento da peri-implantite, entre 

outros.28 Mais especificamente os lasers de dióxido de carbono (CO2) (comprimento de onda de 

10600 nanómetros (nm)), lasers granada de ítrio-alumínio dopado com neodímio (Nd:YAG) 

(comprimento de onda de 1064nm), lasers granada de ítrio-alumínio dopado com érbio (Er:YAG) 

e lasers ítrio-escândio-gálio-granada dopado com érbio e cromo (Er,Cr:YSGG) (comprimentos de 

onda de 2780nm e 2940nm) decorrência dos resultados positivos obtidos em estudos clínicos e 

in vitro.28 

Com os avanços tecnológicos, os laser têm vindo a ser usados para modificar superfícies 

com o intuito de promover adesão às estruturas dentárias.35 O laser é proposto no âmbito da 

adesão à zircónia como técnica de condicionamento mecânico com o objetivo de aumentar a 

rugosidade de superfície (pela absorção da energia do feixe e consequentes microrruturas de 

porções cristalinas)16 e portanto aumentar a retenção dos materiais de cimentação adesiva,11 

sendo que, nesse âmbito estudos tem vindo a recomendar lasers de CO2, Nd:YAG ou Er:YAG.35  

Por vezes, é também afirmado na literatura que, comparado com o jateamento com 

alumina isoladamente, o uso combinado de jateamento com alumina e laser Er:YAG operado a 

4 watts (W), uma intensidade de energia 400 milijoule (mJ), e uma frequência de 10 hertz (Hz), 
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durante 15s origina uma mais duradoura união do que aquela obtida por jateamento com 

alumina enquanto tratamento único de superfície. No entanto, apesar de por vezes se 

reivindicar que os tratamentos com laser viabilizam a obtenção de forças de união 

significativamente maiores, existem também estudos que mostram que o jateamento com 

alumina isoladamente é superior ao tratamento com laser Er:YAG.16 

Recentemente tem havido atenção sobre o papel do laser Nd:YAG neste âmbito.16 

Asadzadeh et al. (2017),35 investigaram o efeito desse laser (comprimento de onda 1064nm, 

potência 3W, energia 200 megajoules (MJ), frequência 10Hz, duração de pulso 180 

microssegundos (µs), diâmetro da fibra 300µm) na SBS da união entre uma zircónia convencional 

(Cercon, Degudent) e dentina humana com cimento de resina auto-condicionante de 

polimerização dual (Panavia F2.0, Kuraray Noritake Dental) e com um cimento IV 

autopolimerizável (GC Fuji I®, GC America). Os resultados demonstraram que com cimento IV 

não se obteve resistência adesiva suficiente (1,66MPa e 2,21MPa antes e após irradiação laser, 

respetivamente) face aquela normalmente exigida para sucesso clínico. Demonstram ainda que 

o laser melhorou a adesão entre cimento de resina e zircónia (um amento de valores médios de 

3,98MPa para 10,24MPa). 

Contudo, numa revisão sistemática com meta-análise relativamente recente elaborada 

por Martins et al. (2018),28 os autores concluem que a irradiação com lasers Er:YAG, Nd:YAG e 

CO2 é destrutiva para a estrutura da zircónia devido à formação de superfície fundidas, grandes 

fraturas e carbonização da camada superficial com pigmentos prateados. De entre os tipos de 

laser existentes até à data, o laser Er:YAG usado com menor intensidade revelou ser a única 

metodologia laser não danosa para a superfície de zircónia, permitindo alcançar rugosidade 

similar aquela obtida com jateamento com alumina.  

Avanços mais recentes na tecnologia laser, nomeadamente o desenvolvimento de lasers 

de pulso ultra curto (UPL), com a capacidade de, potencialmente não causarem dano mecânico 

ou térmico nas superfícies, são por vezes indicados como uma potencial alternativa aos 

tratamentos de superfície convencionais. Com a investigação ainda limitada nessa área, num 

estudo de Ruja et al. (2019),11 investigou-se o efeito do UPL de vanadato de ítrio dopado com 

neodímio (Nd:YVO4) na superfície de uma zircónia convencional e o seu impacto na TBS da 

interface adesiva (usando cimento de resina e adesivo com silano e com 10-MDP) por 

comparação com os valores obtidos com silicatização e com jateamento com alumina. Para os 

ensaios realizados após 48h (sem envelhecimento) com os dois grupos tratados por laser 

(padrão “pontos” e padrão “linhas”) obtiveram valores de TBS significativamente superiores aos 
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obtidos nos outros grupos (na ordem dos 39MPa contra aproximadamente 21MPa para os 

grupos condicionados por silicatização e por jateamento com alumina). Após termociclagem, o 

grupo tratado por laser com padrão “pontos” apresentou valores de TBS estatisticamente 

superiores aos restantes (31.62±2.55MPa), seguido do grupo tratado com laser com padrão 

“linhas” (24.19±1.63MPa) também ele estatisticamente superior aos restantes grupos 

(silicatização (16.80±2.02MPa); jateamento com alumina (17.87±1.66MPa)). Concluem ainda 

que o uso deste tipo de tecnologia laser aumentou uniformemente a rugosidade de superfície, 

sem induzir fraturas nem transformação de fase cristalina (tm). 

 

4.h - Outros métodos 

Numa investigação laboratorial de Lim et al. (2019,)33 estudou-se o efeito de diferentes 

coberturas à base de sílica (silicatização (RocatecTM Plus, 3MTM ESPETM), vitrificação (glaze 

coating) (IPS e.max Ceram glaze, Ivoclar Vivadent) e sinterização de resina composta fluída 

(FiltekTM surpreme XT, 3MTM ESPETM), na SBS da união adesiva entre uma zircónia de alta 

translucidez (NexxZr T, Sagemax) e dentina radicular bovina através de aplicação de um sistema 

adesivo universal com silano e 10-MDP (All-Bond Universal, BISCO) e cimento de resina sem 10-

MDP (Duo-Link Universal, BISCO), com e sem tratamento prévio com HF. Dos ensaios de 

resistência efetuados, obtiveram-se os seguintes valores: Silicatização (silano - 8,60±3,05MPa; 

HF + silano - 8,50±2,41MPa); Vitrificação (silano - 13,59±3,14MPa; HF + silano - 19,84±4,35MPa); 

Sinterização de resina composta fluída (silano - 12,78±2,75MPa; HF + silano - 9,54±3,71MPa). Os 

autores afirmam que as irregularidades provocadas pelo condicionamento com HF resultaram 

em aumento da área e energia de superfície, expondo também os grupos hidroxilo (HO) que 

podem assim reagir mais eficientemente com os do silano. Os autores observaram ainda a 

ausência de sílica na superfície da zircónia após silicatização, insinuando que na verdade não se 

tenha formado uma cobertura de sílica como seria espectável, suspeitando que tal se tenha 

devido a terem utilizado 0,3 em vez de 0,4MPa de pressão. O tipo de falha coesiva apenas foi 

observado nas amostras tratadas com vitrificação, evidenciando boa união entre a superfície e 

o cimento de resina. Assim, de acordo com o observado, concluem que o condicionamento com 

HF e a aplicação de silano após vitrificação parece ser um método promissor para melhorar a 

resistência adesiva à zircónia. 

Num estudo também relativamente recente, Elias et al. (2018),54 submeteu superfícies 

de zircónia convencional (Lava Frame, 3MTM ESPETM) a um reator experimental de plasma não 
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térmico de árgon (60W; durante 0, 20, 60 e 120s) após estas terem sido previamente tratadas 

por jateamento com alumina. Após cimentação (com cimento auto-adesivo (sem 10-MDP) 

RelyXTM Unicem, 3MTM ESPETM), comparou os valores de TBS da união adesiva. Face ao 

observado, constatou-se que tratamento com plasma resultou sempre num aumento 

significativo da TBS, tanto com os espécimes do grupo controlo (sem tratamento prévio ao 

tratamento com plasma) como também com os previamente jateados com alumina, 

aumentando linearmente (de modo aproximado) com o aumento do tempo de exposição. A 

título de exemplo, após 120s de exposição ao tratamento com plasma, as amostras do grupo 

controlo e aqueles previamente jateados com alumina, viram a TBS das suas uniões adesivas 

aumentada de 6,02±0,7MPa para 31,0±2,2MPa e de 11,6±0,9MPa para 44,2±7,8MPa, 

respetivamente. Assim os autores concluem que, até 120s, o tratamento experimental é uma 

boa estratégia para melhorar a adesão à zircónia com cimentos resinosos auto-adesivos. Com 

uma metodologia semelhante à de Elias et al., o grupo de investigadores Júnior et al. (2018),55 

comparou o efeito desse tratamento (associado a prévio condicionamento ácido com HF 10% e 

a pós aplicação de primer (com silano e com 10-MDP (Monobond Plus, Ivoclar Vivadent)) com 

amostras tratadas por silicatização associada ao primer, como também com outras apenas 

sujeitas a condicionamento ácido com HF 10% associada ao mesmo primer (todas elas 

cimentadas com cimento de resina de polimerização dual (Multilink N, Ivoclar Vivadent)). 

Contudo, apesar de os valores de resistência obtidos no grupo em que foi incluído tratamento 

com plasma terem sido os maiores (13,26±5,75MPa), estes não foram significativamente 

diferentes dos obtidos com silicatização + primer (11,69±5,97MPa) ou com HF 10% + primer 

(8,88±5,15MPa). Ademais, é ainda descrito que não foram sujeitas a ensaio de resistência 

espécimes tratados apenas com plasma ou com plasma + primer uma vez que esses 

descimentaram durante o processo de seccionamento das amostras, o que expôs alguma 

fragilidade da interface adesiva (mesmo quando associado a um primer com 10-MDP). Assim, 

demonstra-se alguma inconsistência entre estes resultados e aqueles obtidos por Elias et al., 

havendo, contudo, diferenças nos protocolos seguidos por ambos os grupos de investigadores. 

Akazawa et al. (2019),56 avaliaram o efeito de dois pós químicos experimentais, 

bifluoreto de potássio (KHF2) e bifluoreto de amónio (NH4HF2), enquanto agentes de 

condicionamento da superfície de zircónia (Katana, Kuraray Noritake Dental) e investigaram 

como esse condicionamento influencia a adesão de um cimento de resina auto-polimerizável 

sem 10-MDP (para evitar que a presença do 10-MDP pudesse esconder o potencial ganho de 

retenção apenas às custas do aumento da área de superfície produzido por estes 2 

condicionantes químicos). Obtiveram os seguintes valores de SBS: 0,4±0,2MPa para o grupo 
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controlo (sem tratamento de superfície); 1,5±0,2MPa para o grupo jateado com alumina; 

4,1±0,9MPa para o grupo tratado com KHF2; 5,6±1,1MPa para o grupo tratado com NH4HF2. Os 

valores de SBS obtidos, são todos eles estatisticamente diferentes entre si (para o valor de 

significância habitual de 5%). Assim, dentro das limitações do estudo, os autores concluem que 

ambos os tratamentos experimentais superam o tratamento por jateamento com alumina na 

cimentação com o cimento de resina utilizado. 

Por fim, também numa investigação que avaliou o efeito de uma solução experimental 

para condicionamento ácido (Zeta etching solution), Ansari et al. (2018,)57 estudaram o seu 

efeito na SBS da união adesiva com cimento de resina universal de polimerização dual (URC, 

Bioloren) a duas zircónias (Prettau® (Zirkonzahn) e Prettau® Anterior (Zirkonzahn)) previamente 

jateadas com alumina. Face aos resultados obtidos, embora o tratamento tenha aumentado os 

valores de SBS das uniões adesivas para ambas as zircónias, esse aumento só foi considerado 

estatisticamente significativo no caso da zircónia de alta translucidez Prettau® Anterior 

(Zirkonzahn). 
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Conclusão 
 

Face à importância que a aparência estética do ser humano tem vindo a assumir nas 

mais variadas vertentes da sociedade contemporânea, a adoção de tratamentos protéticos na 

área médico-dentária com estética superior assume um papel de total destaque e interesse para 

a população em geral. Nesse âmbito, o desenvolvimento de próteses fixas inteiramente 

cerâmicas e particularmente de cerâmicas à base de zircónia, constituem um contributo 

relevante.  

No entanto, a ineficiência da utilização nas zircónias de protocolos de cimentação 

adesiva já bem estabelecidos para as cerâmicas à base de sílica, conduziu à necessidade de criar 

protocolos alternativos para se obter cimentação adesiva confiável e duradoura.  

Face à multiplicidade de fatores envolvidos com os mais variados protocolos que têm 

sido desenvolvidos e testados laboratorialmente, como também nas metodologias utilizadas 

para atestar a eficiência dos mesmos, uma comparação direta em termos numéricos entre os 

diferentes estudos poderá não fazer sentido para obter conclusões reais e/ou sensatas. Assim, 

à luz daquilo que foi revisto e exposto nesta monografia, parecem existir metodologias mais 

recentes algo promissoras na promoção de uma boa adesão à zircónia. No entanto, a quantidade 

de provas científicas laboratoriais dadas por essas metodologias parece ainda insuficiente para 

se abandonar protocolos já mais e melhor documentados. Desse modo, será plausível aceitar 

que o protocolo de cimentação mais confiável atualmente para as zircónias ainda não se deverá 

afastar daquilo que consta do “APC concept” de Blatz et al. Particularizando, parece também 

existir evidência de que o jateamento com alumina está associado a menor variabilidade de 

resultados quando comparado com a silicatização, a qual se tem demonstrado 

laboratorialmente, por diversas vezes, ineficiente na cobertura da superfície da zircónia com 

sílica e portanto no viabilização de uma adesão confiável e, como tal, o primeiro deveria ser 

utilizado em detrimento do segundo. Relativamente aos valores dos parâmetros mais influentes 

a utilizar, parece existir um intervalo de pressão entre 0,1 e 0,3MPa e de tamanho de partícula 

entre 25 e 50µm, que conduzem à sua utilização segura e similarmente eficiente. Ademais, 

relativamente ao estado, pré-sinterizado ou sinterizado, em que que as zircónias deverão ser 

sujeitas ao tratamento por jateamento com alumina para o alcance de melhor longevidade 

adesiva, parece ainda existir pouca clareza, embora haja estudos laboratoriais que sugerem que 

se poderá beneficiar ainda mais deste método quando o mesmo é realizado no estado pré-

sinterizado. No entanto, a maioria dos estudos recai sobre o efeito das diferentes condições de 
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tratamento sobre zircónias de primeira geração, devendo ainda ser estudado mais 

aprofundadamente os efeitos sobre zircónias de gerações mais recentes, de resistência 

mecânica inferior. Relativamente à pertinência da associação primer com 10-MDP aos 

protocolos de jateamento com alumina parece não existir espaço para dúvidas. A união química 

revela-se determinante na obtenção de estabilidade adesiva. Contudo, a forma de incorporar 

esse monómero bifuncional no protocolo de cimentação, se na forma de primer, na forma de 

adesivo, ou como parte de um cimento auto-adesivo ou de um cimento auto-condicionante, 

poderá ainda ser alvo de investigação para potencializar a união adesiva e obter longevidade 

clínica. É ainda de salientar que as informações e conclusões desta monografia bem como das 

revisões de literatura existentes neste âmbito, provêm essencialmente de comparações de 

resultados obtidos em estudos laboratoriais, sendo que idealmente deveriam ser obtidos por 

comparação e aprovados por estudos clínicos a longo prazo. 
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