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RESUMO

Comprometimento estético, manchamento na região gengival, efeitos alergênicos são alguns dos aspectos das próteses metalocerâmicas. A fim 
de se reduzir esses efeitos, e conferir estética e biocompatibilidade, maior tem sido o uso de restaurações livres de metais nas clínicas 
odontológicas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa a fim de avaliar a morfologia superficial de zircônia submetido a diferentes 
métodos de tratamentos de superfícies, e se estabelecer um protocolo adequado para execução dessas cerâmicas. O presente estudo teve como 
base de dados às plataformas digitais bireme, pubmed. O avanço na composição e nas técnicas de processamento destes materiais cerâmicos 
veio a ser desenvolvido para diminuir a friabilidade e aumentar a resistência, o que possibilitou que restaurações indiretas em dentes posteriores 
fossem realizadas, levando – se em conta que alguns sistemas cerâmicos possuem indicações para reabilitações apenas em elementos anteriores. 
A zircônia possui excelentes propriedades mecânicas, como: estabilidade de cor, baixa condutividade térmica, resistência á abrasão, além de 
biocompatibilidade com os tecidos dentais e estética, tornando – as superior aos outros tipos de materiais. Sabe – se que as propriedades 
mecânicas são muito importantes para o sucesso clínico das reabilitações protéticas livres de metais, mas a cimentação cumpre um grande papel, 
já que a longevidade do trabalho protético está intimamente relacionada à resistência e durabilidade de união entre cimento resinoso, a cerâmica 
e os substratos dentais. Diante disso, diferentes tratamentos de superfícies são propostos a fim de aumentar a rugosidade superficial da 
cerâmica, através de microporosidades que irão permitir o ideal escoamento do cimento resinoso na superfície da zircônia. Estes tratamentos 
aumentam a energia de superfície, e consequentemente, melhoram a capacidade de união entre a cerâmica e o material resinoso. Dentre as 
técnicas utilizadas destacam-se o condicionamento com ácido fluorídrico (HF) e com ácido fosfórico (H3PO4), o jateamento com partículas de 
óxido de alumínio (Al2O3), jateamento com óxido de sílica (SI2O3) (silicatização - sistemas CoJet / 3MESPE e Rocatec/ 3MESPE) e aplicação de 
silano. Foram confeccionados 25 corpos de prova do sistema Zirkonzahn GMBH® (Talmax Produtos de Prótese Dentária Ltda) na sua forma 
sinterizada, no formato quadrangular com dimensões de 5x5mm. Estes espécies foram divididas aleatoriamente em 5 grupos (n=5) e 
posteriormente tratadas. Grupo I: recebeu o jateamento com partículas de Al²O³ (óxido de alumínio) revestidas por sílica (Rocatec®), Grupo II: 
tiveram suas superfícies silanizadas (Silano Prosil®, FGM), Grupo III: recebeu o condicionamento com ácido fluorídrico 10% (Condac Porcelana®, 
FGM), Grupo IV: obteve o condicionamento com ácido fosfórico 37% (Alpha Gel®, DFL) e Grupo C: não recebeu nenhum tipo de tratamento, pois 
este era o grupo controle. Posteriormente, estes grupos passaram pelo processo de metalização e logo após suas superfícies tratadas foram 
analisadas através do microscópio eletrônico de varredura (MEV), o que proporcionou imagens com ampliações de 4.000x. Os resultados obtidos 
por meio desta análise demonstrou que o grupo I obteve melhores resultados após o tratamento com jatos abrasivos em relação aos demais 
grupos, seguido do grupo 3 e grupo 4 respectivamente. Em relação ao grupo 2, este obteve resultados semelhantes a grupo controle. Conclui – se 
que o sistema Rocatec® ocasiona maiores modificações nas superfícies tratadas, proporcionando dessa forma maior molhabilidade da porcelana; 
o condicionamento com ácido fluorídrico e ácido fosfórico não são eficazes como métodos de tratamentos para cerâmicas à base de zircônia; o 
uso isolado do silano não é capaz de atribuir alterações morfológicas e o tratamento de superfície das cerâmicas previamente à cimentação 
resinosa é de extrema importância para conferir sucesso e longevidade à restauração protética.

Saúde

Odontologia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


