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RESUMO
Esta revisão de literatura verificou as propriedades antimicrobianas dos sistemas adesivos
dentais. A prevenção de cárie secundária e o mínimo desgaste da estrutura dental são focos da
dentística restauradora minimamente invasiva e novos produtos têm sido desenvolvidos com o
intuito de alcançar estes objetivos. A inclusão de componentes antibacterianos e fluoretos aos
adesivos dentais contribui para a redução de bactérias viáveis na interface dente-restauração. O
monômero

antimicrobiano

MDPB,

glutaraldeído,

agente

desinfetante

e fluoretos

foram

incorporados aos sistemas adesivos e os testes antimicrobianos indicaram efeito positivo tanto na
inibição de bactérias após a fotoativação quanto na eliminação de bactérias residuais na
cavidade. No entanto, mais estudos, principalmente clínicos, devem ser realizados para avaliar o
desempenho antimicrobiano desses sistemas adesivos, a curto e longo prazo.
Palavras-chave: Adesão - Flúor - Cárie secundária
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INTRODUÇÃO
Lesões

de

cárie

secundária

são

adesivos,

conhecido

desinfetante

de

superfície,

através

inviabilização

de

de

consideradas a maior razão para troca de

bactérias residuais e de seu potencial

restaurações. A microinfiltração bacteriana,

adesivo5.

que ocorre entre o dente e a restauração,
pode

induzir

este

processo

de
1

Considerando

que

não

existem

métodos totalmente eficientes para eliminar
as bactérias residuais dos túbulos e prevenir

desmineralização da estrutura dentária .

A Odontologia Restauradora, com o

a cárie secundária, o desenvolvimento de

desenvolvimento de novos materiais, ou a

sistemas

inclusão

antimicrobiano seria de suma importância

de

compostos

anticariogênicos

adesivos

com

potencial

nestes, vem tentando minimizar os efeitos

para a Odontologia5.

deletérios

trabalho foi verificar, através da revisão de

dos

ácidos

bacterianos

na

O objetivo deste

estrutura dental por meio de mecanismos

literatura, o papel de sistemas adesivos

que impeçam a fixação bacteriana na resina

contendo agentes antimicrobianos e flúor em

2

ou liberam íons flúor no dente .
Assim,

materiais

relação à prevenção da recidiva da doença
odontológicos

cárie.

contendo monômero antibacteriano (brometo
de metacriloiloxidodecilpiridínio, ou MDPB),

REVISÃO DE LITERATURA
Assouline et al. (2001)6 afirmaram que

agentes desinfetantes ou fluoretos foram
introduzidas no mercado3,4.

o

sucesso

do

tratamento

restaurador

A ação do MDPB ocorre antes e após

depende da eliminação da infecção e da

a fotopolimerização, inviabilizando bactérias

prevenção bacteriana, sobretudo nos túbulos

residuais

de

dentinários.

na

potencial de dois agentes adesivos, um deles

e

impedindo

microorganismos

a

adesão

cariogênicos

restauração3.

Neste

estudo

avaliaram

o

contendo glutaraldeído, quanto ao efeito

O flúor presente no sistema adesivo

antimicrobiano na dentina. Realizaram testes

induz a uma propriedade anticariogênica

com

dando a dentina maior resistência ao ataque

endodonticamente

dos ácidos bacterianos, além de agir no

intracanal, com ácido, inclusive, e aplicados

processo

a

os agentes adesivos, para depois serem

a

inoculadas bactérias na região. Após 21 dias

DES-RE,

desmineralização

diminuindo

e contribuindo

para
2

remineralização de estruturas dentais .

dentes

bovinos,
e

removidos

tratados
resíduos

de incubação, foram feitos cortes no dente e

Muitos estudos demonstraram o efeito

fixadas as lâminas em agar para avaliar o

antimicrobiano do glutaraldeído em sistemas

crescimento bacteriano. Os dentes onde

6
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foram aplicados o adesivo Gluma mostraram

diferentes de observação, a saber: grupo 1

menor crescimento bacteriano nos túbulos

adesivado diretamente com sistema de passo

dentinários, o que sugere que o glutaraldeído

único;

pode reduzir a invasão bacteriana na dentina

convencional (ácido, lavagem, secagem),

em função de seu potencial antimicrobiano.

reidratação com agente sem flúor e aplicação

Imazato et al. em 20017, avaliaram o

grupo

2,

realizado

tratamento

de sistema de passo único; e grupo 3,

do

brometo

de

tratamento convencional (ácido, lavagem,

metacriloiloxidodecilpiridínio

(MDPB)

em

secagem), reidratação com agente fluoretado

efeito

bactericida

dentes humanos com lesões de cárie através

e aplicação de sistema de passo único. Os

da mensuração de concentração e inibição

autores concluíram que ambos agentes de

bacteriana.

umectação são eficientes na redução do

Para

tanto,

foram

obtidas

bactérias de dentina cariada e o potencial

avanço de cárie, com maior eficiência dos

antibacteriano de quatro produtos, sendo um

agentes fluoretados, sobretudo em situações

deles contendo o monômero MDPB. Estas

de

células microbianas foram colocadas em

desmineralização.

as

viáveis.

Os

resultados

e

inibição

de

Schmalz & Hiller (2001)9 avaliaram

contato com os primers e posteriormente
contadas

microinfiltração

alguns adesivos dentais em relação à

demonstraram que o primer com MDPB

atividade antimicrobiana. Para realizar os

possui a maior atividade antibacteriana contra

testes foram utilizados a metodologia em

agentes anaeróbios quando comparado aos

agar e discos de dentina, os adesivos

outros três produtos, o que levou a conclusão

aplicados e medidas as zonas de inibição de

de que a incorporação deste componente

crescimento bacteriano após incubação por

pode ser eficiente na eliminação da bactéria

24 e 48h, antes e após a cura dos agentes. A

residual

leitura

eventualmente

presente

na

dos

resultados

permitiu

aos

pesquisadores a conclusão de que sistemas

cavidade.
8

Itthagarun et al. (2001) verificaram o

adesivos contendo glutaraldeído são os de

potencial de inibição de cárie dos agentes

resultado

umectantes

bacteriocidade, tendo seu efeito reduzido

com e sem flúor aplicados

previamente ao adesivo dentinário. Foram

mais

eficiente

em

relação

à

após a polimerização.

utilizados

doze

dentes,

preparados

nas

Segundo Dalcico10, em 2002, vários

proximais

com

metade

do

em

trabalhos demonstram a eficiência do cimento

preparo

esmalte e a outra metade em dentina com

de ionômero de vidro em reduzir cáries

posterior utilização de diferentes passos e

secundárias, sugerindo que produz efeito

materiais para adesão, ou seja, três grupos

inibitório sobre a microbiota cariogênica por

7
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liberar íons flúor e alumínio. Foi realizado um

antimicrobiana. No entanto, mais estudos se

estudo do tipo cruzado, duplo cego, do qual

fazem

participaram doze voluntários adultos, que

concentração correta dos componentes dos

usaram

agentes autocondicionantes (ácidos, MDPB,

dispositivos

intra-orais

palatinos

necessários

humano

bacteriano, duração do efeito e aplicação

com

resina, ionômero modificado por resina e

o

a

etc.)

aleatoriamente

inibir

avaliar

contendo quatro blocos de esmalte dental
restaurados

para

para

desenvolvimento

clínica.

ionômero. Após uma semana de com cada

Em trabalho de revisão de literatura

dispositivo (foram três dispositivos no total,

Imazato et al.3 (2003) relataram que foram

um

avaliados os aspectos antimicrobianos dos

para

cada

material),

foi

avaliado

bioquímica e microbiologicamente o biofilme

adesivos e das resinas restauradoras. Os

formado sobre os blocos de esmalte, bem

autores ressaltaram que estes estudos,

como mensurada a perda mineral quantitativa

embora pareçam recentes, demandam de

e qualitativamente.

1977

O trabalho proposto

com

testes

em

placas

de

agar

avaliou esta eficiência quanto à composição

inoculadas com S mutans e verificação de

do

halos de crescimento bacteriano em discos

biofilme,

inibição

de

crescimento

bacteriano e perda mineral e conclui que o

de

compômeros

cimento de ionômero de vidro não modifica a

inclusão de íons flúor aos compômeros e

colonização bioquímica da placa nem inibe o

monômeros, cuja liberação era inferior a do

crescimento bacteriano, mas contribui para o

cimento de ionômero de vidro. Também

processo de remineralização e reduz a

houve

progressão da cárie secundária, embora não

clorexidina,

impeça seu desenvolvimento.

elemento era fugaz e a piora na propriedade

a

fotoativados.

tentativa
no

de

entanto

Houve

a

incorporação

de

a

do

liberação

Çehreli et al.11 (2003) testaram, por

mecânica evidente. O novo monômero,

meio de cultura em agar e discos de papel,

MDPB, foi desenvolvido, contendo amônia

os potenciais antimicrobianos dos sistemas

quaternária combinada ao metacrilato com

adesivos
mutans,

autocondicionantes
P

anaerobius,

P

contra

S

objetivo de exercer poder antimicrobiano,

prevotii,

P

impedindo

aderência

da

bactéria

ao

asaccharolyticus, L jenjenii, L catenaforme, L

compósito sem, contudo, liberar o material

acidophilus, A odontolyticus, P endodontalis,

deste, promovendo um efeito antibacteriano a

C ramossum, P orais, P denticola e F

longo prazo. O próprio ácido dos adesivos

nucleatum. A infiltração dos monômeros nas

autocondicionantes exerce, também, este

áreas condicionadas promoveu, além de

papel antimicrobiano, inviabilizando, com seu

selamento

baixo

dos

canalículos,

atividade

pH,

algumas

bactérias

residuais

8
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presentes nos túbulos dentinários. Adesivos

Schmidlin et al.14 em 2004 avaliaram a

com glutaraldeído (Gluma, por exemplo)

capacidade desinfetante do glutaraldeído em

também se mostram bons quanto ao poder

sistemas adesivos. Blocos de dentina bovina

antimicrobiano,

mas

foram

tirados

mercado

do

infelizmente

foram

recentemente.

contaminados

com

bactérias

(E

faecelis) e tratados com sistema adesivo

Compósitos e adesivos atuais têm grande

convencional, primer e bond desse sistema

apelo estético, mas ainda pouca preocupação

separadamente e Gluma Primer, contendo

quanto à prevenção antimicrobiana.

glutaraldeído.

12

O estudo de Bishara et al.

em 2004,

Foram

concentrações

medidas

bacterianas

colados com sistemas adesivos contendo

comprovaram a eficiência do glutaraldeído

agentes

como desinfetante na dentina, mesmo em

e

verificou a eficiência adesiva, tal qual nos

resultados

de

medicamento

e fluoretados

os

e

avaliou a adesão de brackets ortodônticos
antimicrobianos

e

as
obtidos

baixas concentrações.

sistemas convencionais. Seu uso deve ser

Segundo Fejerskov15 (2005) os efeitos

avaliado, uma vez que, nesta técnica de

benéficos do flúor, tais como formação de

colagem de brackets, o clínico deve realizar

fluoridroxiapatita, fluoreto de cálcio, são

um passo operatório a mais e o poder

devidos o seu contato direto com as

antimicrobiano ainda está em estudo.

estruturas dentais em concentração que

A pesquisa realizada por Goldschmidt
13

et al.

em 2004 analisou a capacidade

possa afetar significativamente o andamento
dos

processos

de

desmineralização

e

antimicrobiana de dois sistemas adesivos

remineralização. O flúor pode ser visto como

(Single Bond e Clearfil SE Bond) por meio de

um tratamento químico para lesões cariosas,

semeadura de bactérias da microbiota oral

ou seja, usado como agente terapêutico que

em meio de cultura e medição do halo de

reduz a taxa de desmineralização e aumenta

inibição de crescimento bacteriano. O fato

a incorporação mineral.

dos adesivos terem pH ácido e grande
presença
exercer

de

influência

bacteriano
obtidos

monômero
sobre

laboratorial

demonstraram

e

residual
o
os

16

Segundo Kuramoto et al.

(2005) há

pode

crescente interesse no tratamento de cáries

crescimento

de raízes com mínima remoção de estrutura

resultados

parâmetros

muito

dentária,

até

mesmo

tentativa

de

remineralização sem intervenção cirúrgica

irregulares em relação à formação de halo, o

(brocas). Não existe, no entanto, um método

que

eficiente e a longo prazo para isso. Neste

impossibilitou

uma

conclusão

mais

precisa sobre o real poder antimicrobiano dos

estudo foi avaliada a hipótese de inibição de

adesivos testados.

progressão de cárie de raiz com aplicação de

9
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um sistema adesivo experimental contendo

foram inoculadas com Streptococcus mutans

4% de MDPB e de outro adesivo existente no

e Lactobacillus acidophilus, aplicados os

mercado sem este componente. Lesões de

adesivos e, 24 horas após incubação a 37 C,

cárie foram criadas artificialmente em dentes

foram medidas as zonas de inibição de

e posteriormente foram aplicados os agentes

crescimento

adesivos, sendo avaliadas as lesões quanto a

obtidos

sua progressão em duas e quatro semanas.

monômero, principalmente em relação aos

Concluiu-se que este monômero (MDPB)

Lactobacillus e algum efeito antimicrobiano

pode inibir a progressão de cárie através de

dos fluoretos para mutans.

bacteriano.

demonstraram

Os
a

resultados

eficiência

do

19

seu poder antimicrobiano e selamento de

O estudo de Thomé em 2005 avaliou

dentina desmineralizada. O MDPB tem ação

a adesão bacteriana de S. sanguinis e S

antes e depois da cura (foto polimerização),

sobrinus à resina após 16, 40 e 64 h de sua

grande

fotoativação e foram utilizados materiais

poder

de penetração

no tecido

cariado e atividade antimicrobiana de largo

contendo ou não o monômero MDPB. As

espectro.

amostras foram submetidas à incubação,

Segundo Norling17 (2005) verdadeira

coletado biofilme e realizada contagem de

adesão tem sido o Santo Graal dos materiais

unidades

formadoras

dentários restauradores por muitas décadas,

resultados demonstraram que o MDPB é

e de principal relevância atualmente, uma vez

capaz de inibir a adesão de S. sobrinus sem

que vivemos a era da odontologia adesiva

interferir na adesão de S sanguinis, sugerindo

associada à odontologia estética. A dentina é

que a incorporação do monômero a resina

um maior obstáculo para a adesão quanto

composta pode ser de importância na

comparada ao esmalte, uma vez que 20% de

prevenção de uma eventual microinfiltração e

seu volume são compostos por fluidos que se

formação de carie secundária, favorecendo a

movimentam pelos túbulos dentinários e ,

adesão

quando em superfície (contato com o material

detrimento

restaurador), prejudica a adesão. A eficiência

cariogênico.

de

de

bactérias

de

bactérias

colônias.

comensais
com

Os

em

potencial

de adesão, normalmente, é demonstrada

O estudo de Turkun et al.20 em 2005

pelos testes de microtração, cisalhamento e

compara o poder antimicrobiano de dois

microinfiltração.

sistemas adesivos, o Clearfil Protect Bond e
18

Ozer et al.

em 2005, realizaram este

Xeno III por meio de teste em agar, discos de

estudo com objetivo de comparar a ação

papel,

antimicrobiana

preparados, ou seja, quatro testes diferentes

entre

adesivos

dentais

contendo MDPB e fluoretos. Placas de agar

lâminas

de

dentina

e

dentes

e inoculando S. mutans com objetivo de

10
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comprovar a eficiência antimicrobiana dos

flúor. No entanto, somente a presença de

produtos

resultados

flúor na composição do material não impede

eficiência

o desenvolvimento de lesões de cárie em

entre

si.

demonstraram

Os

maior

antimicrobiana do Clearfil em todos os testes

esmalte.
Imazato et al.23 em 2006 afirmaram

quando comparado com o Xeno III, além de

que alguns procedimentos clínicos, como uso

possuir propriedade bactericida.
21

O trabalho de Gondim , em 2006,

de clorexidina ou peróxido, são adotados

avaliou o efeito inibitório do sistema adesivo

para

autocondicionante

cavidades. Foi desenvolvido um sistema

Clearfil

Protect

Bond

eliminar

bactérias

residuais

contra S mutans e L acidophilus pelo método

adesivo

de

a

antimicrobiano que inviabiliza bactérias tanto

dos

pelo efeito ácido quanto pelo componente

difusão

fotoativação.

em

agar

com

Após

e

sem

incubação

autocondicionante

com

de

agente

microorganismos, houve a mensuração de

MDPB em sua composição. Para comprovar

halos de inibição do crescimento bacteriano.

sua

Para o mutans, o efeito inibitório ocorreu de

comparativo entre quatro primers dentinários,

maneira

um deles contendo MDPB, quanto ao efeito

semelhante

tanto

com

a

foto

eficiência,

realizaram

um

estudo

ativação quanto sem ela. Para o acidophilus

antimicrobiano para três bactérias: S mutans,

houve redução do efeito inibitório quando

L casei e A naeslundii. Foram utilizados

realizada a fotoativação.

testes em agar, diluição e cultura e em clocos

22

Kantovitz et al.

(2006) realizaram a

de dentina de dentes extraídos. Concluíram a

avaliação da perda mineral e o potencial de

eficiência antibacteriana do adesivo contendo

liberação de flúor de materiais odontológicos

MDPB em todos os testes, superior aos

utilizando cimento e ionômero de vidro com

outros testados.

ativação química e foto, e adesivos dentais

Turkun et al.24 em 2006, realizaram

contendo ou não fluoretos. Após criteriosos

estudo que comparou a ação antimicrobiana

testes e análises em dentes com estes

de

materiais submetidos a termo ciclagem e

(Clearfil Protect Bond) com três agentes

ciclagem

desinfetantes

de

pH,

com

posterior

corte

adesivo

dentinário
de

contendo

cavidade

MDPB

(ativo

em

transversal e observação em microscopia,

clorexidina, cloreto e peróxido de hidrogênio).

devido a grande diferença entre os produtos

Os testes foram realizados em placas de agar

testados. Concluiu-se que a resina selante

inoculadas com Streptococcus mutans para

não previne a perda mineral no elemento

avaliar seu crescimento em relação aos

dental, ao contrário do ionômero, que tem

agentes

também maior capacidade de liberação de

extraídos, preparados e contaminados com

antibacterianos

e

em

dentes

11
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mutans

para

também

avaliar

seu

camada

híbrida,

permitindo

desenvolvimento. Em ambos os resultados foi

residuais

entre

dente

verificada maior eficiência do monômero em

aumentando o risco de cárie secundária ou

relação aos agentes desinfetantes, o que

recidivante.

levou os autores a concluírem que o MDPB

antibacteriana

desempenha papel antimicrobiano.

adesivos, antes e após sua cura, para inibir o

O trabalho de Bortolotto et al.25 em

o

Assim,
seria

desenvolvimento

e

bactérias
o

a

adesivo,

propriedade

importante

bacteriano

nestes

e

coibir

2007 avaliou a adaptação marginal em

microinfiltrações. Os agentes que determinam

cavidades classe V restauradas com Clearfil

este efeito antibacteriano são a acidez dos

Protect Bond e Clearfil S E Bond e mais dois

componentes condicionantes destes adesivos

adesivos

e componentes antibacterianos específicos,

experimentais

com

diferentes

concentrações destes produtos. A margem

como o MDPB e o glutaraldeído. Nos testes

destas

desenvolvidos

restaurações

foi

avaliada

em

nenhum

adesivo

microscopia eletrônica antes e depois da

autocondicionante demonstrou eficiência a

fotoativação

em

longo prazo, somente eliminação ou efeito

houve

inibitório durante o preparo do dente, não

e

armazenamento
qualquer

após
em

diferença

12
água.

meses
Não

significativa

entre

os

sendo, portanto, a solução para a principal

grupos, o que demonstrou a eficiência de

causa

adaptação do composto bacteriano tanto

bacteriana.

cárie

secundária:

a

invasão

Segundo Perdigão26 (2007) as lesões

quanto o do convencional autocondicionante
de dois passos.

da

de

cárie

secundária

se

desenvolvem,

Segundo Feuerstein et al.4 (2007) os

basicamente, em decorrência da deficiência

sistemas adesivos autocondicionantes foram

dos materiais restauradores, pois a falta de

desenvolvidos para simplificar a técnica de

adesão desses materiais à estrutura dental

adesão e reduzir o tempo de aplicação,

acarreta

diminuindo o número de passos operatórios e

microinfiltração consiste na passagem de

o risco

bactérias, fluídos e substâncias químicas

de erro,

além

de melhorar

o

microinfiltração

marginal.

A

molhamento da dentina (não fica camada de

entre a parede dentária e a restauração,

colágeno desmineralizada sem ter contato

sendo que as bactérias podem sobreviver e

com o adesivo, como acontece com os

multiplicar-se dentro das interfaces sob a

convencionais). Nestes sistemas, uma vez

restauração de resina. A utilização recente

que não há lavagem e tampouco reidratação

dos sistemas adesivos autocondicionantes,

do elemento dental quando aplicados os

cuja concentração é mais fraca de ácidos,

agentes, há a incorporação do smear layer na

reduz padrões de ataque pouco profundos, o

12
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que

pode

induzir

a microinfiltração

em

dentista observe o dente bem iluminado,

esmalte após um ano.
2

para

primária e secundária é fundamental que o

Peris et al. em 2007, realizaram testes

limpo e seco. Normalmente lesões de cárie

a

secundária

avaliação

do

desempenho

dos

se

encontram

nas

margens

sistemas adesivos com e sem flúor frente à

cervicais e proximais das restaurações, em

indução

62% dos compósitos. Medidas preventivas

química

e

dinâmica

de

cárie

secundária e testes de microtração. Foram

devem ser instituídas com o objetivo de

utilizados

remineralizar e parar lesões, evitando novos

Optibond

Solo

Plus e Cearfil

Protect Bond, ambos fluoretados, e Single

procedimentos

Bond e Clearfil S E Bond, ambos sem flúor,

residual, deixada na cavidade durante o

analisando

de

preparo, é comum e, muitas vezes, motivo de

e

substituições de restaurações e de novas

fratura,

todos

quanto

profundidade

ao padrão
da

lesão

concentração de íons flúor. Assim, após a
aplicação dos sistemas adesivos, um grupo
de

dentes

foi

submetido

ao

teste

de

restauradores.

A

cárie

lesões.
O objetivo do estudo de Reis et al.27
em 2007 foi avaliar a nanoinfiltração em

microtração em quanto outro grupo passava

dentes restaurados com cinco adesivos

pela ciclagem em pH para posteriormente ser

diferentes (Clearfil Protect Bond, Clearfil SE

avaliado

Bond, One Up Bond F, autocondicionantes;

pelo

teste

de

microtração.

A

pesquisa avaliou o tempo para haver a fratura

Prime Bond NT, Single Bond, convencionais)

dente/restauração, o local e profundidade

e deixados em solução aquosa por seis

desta em microscopia. Resultados obtidos

meses, ou seja, a longo prazo, concluindo

quanto à resistência a microtração não foram

que nenhum deles foi totalmente eficaz na

diferentes significativamente, ou seja, após

prevenção da nanoinfiltração, sendo o Clearfil

ciclagem de pH (indução artificial de cárie

Protect Bond o melhor deles após os seis

secundária) há redução semelhante em todos

meses e o One Up Bond F o de pior resultado

os casos quanto à resistência a tração.

imediato.

Quanto à profundidade da lesão, o adesivo

Shen28 in Anusavice em 2007 disse

Optibond Solo Plus teve melhor desempenho,

que cimentos que liberam fluoretos devem

demonstrado

sempre ser usados para restaurações em

pela

menos

profundidade.

Quanto à quantificação de flúor, os dados

pacientes com alto risco de cárie, uma vez

obtidos foram abaixo da sensibilidade do

que a cárie secundária é inibida nas regiões

eletrodo medidor.

adjacentes às restaurações que liberam

Segundo Pimenta in Baratieri et al.1

fluoretos. Os mecanismos de ação do fluoreto

(2007) para o diagnóstico correto de cárie

são o aumento de resistência da estrutura
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dental, intensificação da remineralização e

seis

inibição do metabolismo de carboidratos da

demonstraram

microflora cariogênica da placa.

duradouro neste estudo in vitro.

29

meses.

Todos

os

potencial

adesivos

antimicrobiano

et al. em 2007, por meio de

Imazato et al.30 (2008) realizaram a

estudos de resistência a tração e espessura

avaliação da atividade antimicrobiana do

de

MDPB em diferentes concentrações e por

Sidhu

camada

híbrida

com

adesivos

autocondicionantes dois passos e passo

diferente tempo de exposição contra S

único chegaram a conclusão de que, apesar

mutans.

dos adesivos em passo único produzirem

observadas em microscopia de fluorescência,

camada

o que possibilita diferenciar as células vivas

menos

espessa,

não

Células

bacterianas

foram

necessariamente sua resistência é inferior ao

(fluorescentes),

das

autocondicionante

fluorescentes),

quantificando-as.

de dois passos.

Para

mortas

(não
Os

tanto, avaliou com testes de microtração a

resultados demonstraram a eficiência do

adesividade de Clearfil SE Bond, Clearfil

MDPB a partir de 50ug/ml e total poder

Protect

bactericida na concentração de 250ug/ml. O

Bond,

G-Bond

e

um

adesivo

experimental passo único e a superfície de

monômero

fratura

derivado de amônia quaternária, sintetizado

em microscopia

e comprovou

a

antibacteriano

MDPB

é

um

de uma combinação de um brometo com

eficiência de ambos.
Walter et al.5 afirmaram em 2007 que

metacrilato.

Esta

amônia

quaternária

é

há relevância no potencial antimicrobiano dos

conhecida por sua atividade antimicrobiana

adesivos dentais, uma vez que não existe

de largo espectro, cuja atividade inibitória

metodologia

implica microorganismos como o S mutans. S

eficaz

para

a

eliminação

completa de bactérias nos túbulos dentinários

oralis,

e, portanto, prevenção na cárie secundária.

Actinomyces

Para

israelli, Actinomyces naeslundii, C albicans, e

testar

estes

efeitos,

testaram

os

S

salivarus,

Lactobacillus

Odontolyticus,

anaeróbios.

spp,

Actinomyces

adesivos Gluma Confort Bond + Desensitizer

outros

Considerando-se

(com glutaraldeído), Gluma Confort Bond,

aplicações clínicas do monômero contendo

iBond (com glutaraldeído) e One Up Bond F

MDPB, o contato deste por 20s com posterior

(com flúor). Foram usadas placas de agar

fotoativação,

inoculadas com microorganismos e discos de

residuais.

inviabiliza

as

as

bactérias

papéis com os adesivos com a finalidade de
observar as zonas de crescimento bacteriano

DISCUSSÃO

(halo inibitório), imediata, após um dia, uma

A procura crescente por tratamentos

semana, um mês, três meses e, finalmente

estéticos restauradores e não restauradores,

14
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assim como as mudanças ocorridas pelo uso

as bactérias residuais dos túbulos e prevenir

de produtos fluoretados revolucionaram a

a cárie secundária, o desenvolvimento de

prática

sistemas

da odontologia

restauradora

nas

adesivos

com

potencial

26

últimas duas décadas . Em uma abordagem

antimicrobiano seria de suma importância5.

eficiente para o tratamento de lesões de

Assim, numerosas tentativas de produzir

cárie, o cirurgião dentista necessita adotar

sistemas adesivos dentinários e materiais

medidas que objetivem, fundamentalmente,

restauradores

prevenir a instalação de novas lesões e evitar

antibacteriana têm sido realizadas3.

a progressão das já presentes1.
Além

disso,

atualmente

que

apresentam

atividade

O desenvolvimento de produtos, ou a
têm

sido

inclusão

de

compostos

antimicrobianos

estudadas e desenvolvidas técnicas que

nestes, vêm tentando minimizar os efeitos

minimizam o desgaste da estrutura dental,

deletérios

preservando esmalte e dentina30. A filosofia

principalmente através de mecanismos que

mais conservadora dos preparos evoluiu e

impeçam a fixação de bactérias cariogênicas

hoje é feita a remoção de tecido cariado com

a resina ou liberem flúor2. Uma nova

finalidade biológica e estética, não mais

categoria de materiais odontológicos foi

mecânica26.

introduzida no mercado contendo agentes

O diagnóstico de cárie secundária é,
atualmente, a razão mais comum para a troca

dos

ácidos

bacterianos,

antimicrobianos (MDPB ou glutaraldeído) e
fluoretos3,4.

de restaurações dentais19. Essas lesões se

O flúor age no processo de DES-RE,

desenvolvem, basicamente, em decorrência

diminuindo a desmineralização e contribuindo

da deficiência dos materiais restauradores,

com a remineralização de estruturas dentais,

pois a falta de adesão desses materiais à

além de conferir maior resistência a dentina2,

estrutura

ou seja, o flúor pode ser visto como um

dental

provoca

microinfiltração

marginal1.
Caso
propriedades

tratamento químico para lesões cariosas,
o

sistema

adesivo

antimicrobianas,

tivesse

usado como agente terapêutico que reduz a

estas

taxa de desmineralização e aumenta a

poderiam ser úteis no combate a recidiva da

incorporação mineral15. Íons flúor também

doença cárie, bem como inibir e aniquilar

agem no metabolismo das bactérias, inibindo

bactérias residuais no interior do túbulos

a via glicolítica e indiretamente o sistema de

dentinários,

fosfotransferase destas e reduzindo os ácidos

permitindo

também

preparos

elas

produzidos10.

mais conservadores em casos de cárie

por

primária3. Considerando que não existem

características

métodos totalmente eficientes para eliminar

adesivos dentais, podem não ter tanta

positivas

No
do

entanto,
flúor,

nos

15
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eficiência, uma vez que os íons flúor ficam

diferença significativa entre eles quanto a

aprisionados na matriz resinosa polimerizada

resistência a microtração e haver perda do

2

do adesivo ou da camada híbrida .
O

glutaraldeído

é

um

potencial adesivo em todos após ciclagem de
conhecido

pH,

provavelmente

porque

a

desinfetante3,5, que possui amplo espectro de

desmineralização provocada ao redor da

atividade, agindo na síntese de proteínas dos

restauração foi capaz de enfraquecer a

microorganismos, mas que tem seu potencial

dentina ao ponto de reduzir a força de união

reduzido quando polimerizado14. Sistemas

dente/restauração. Nesta pesquisa, o Clearfil,

adesivos contendo glutaraldeído, como o

por ter MDPB, pode ter vantagem quanto ao

Gluma, demonstraram boa penetração nos

potencial antimicrobiano, uma vez que o flúor

canalículos dentinários e, quando testados

não apresentou eficiência quanto prevenção

em relação ao potencial antimicrobiano, se

de cárie secundária e, quando mensurado,

mostraram eficientes, reduzindo a invasão de

não houve detecção pelo medidor utilizado2.

microorganismos, porém com perda atividade

Adesivos
testados

cura5,6,9.

antimicrobiana por meio de placas de agar
monômero

brometo

metacriloiloxidodecilpiridínio

–

de

MDPB

é

inoculadas

relação
com

a

foram

bactericida imediatamente e um dia após a
O

em

autocondicionantes

atividade

microorganismos

cariogênicos e mensuração de halo de

derivado de amônia quaternária3 e como tal

inibição de crescimento bacteriano. Foram

age no rompimento da membrana celular das

utilizados os produtos comerciais Clearfil SE

bactérias

Bond, Mac Bond, Imperva FL Bond, One up

(imazato,

2001),

tendo

sido

desenvolvido com o objetivo de conferir

BondF e todos demonstraram ter capacidade

potencial antimicrobiano às resinas19.

antimicrobiana, muitas vezes explicada pelo

Desta forma, muitas pesquisas têm

ácido presente no primer autocondicionante,

sido realizadas com o objetivo de comprovar

que reduz o pH do substrato e inibe o

a eficiência antimicrobiana, ou de evitar a

desenvolvimento bacteriano in vitro . No

cárie secundária, desses componentes dos

entanto, a vantagem de um pH baixo,

adesivos dentais3.

produzido pelo ácido, deve ser considerada

Estudo

com

os

adesivos

Clearfil

11

limitada e que os agentes antimicrobianos

Protect Bond (autocondicionante, contendo

presentes nos adesivos, tais como flúor e

flúor

MDPB, tem um curto período de atividade4.

e

MDPB),

(autocondicionante),

Clearfil
Optibond

SE
Solo

Bond
Plus

Alguns estudos demonstraram que

(convencional, contendo flúor) e Single Bond

tanto adesivos com flúor, ou MDPB, ou

(convencional)

glutaraldeído têm resultados semelhantes

demonstrou

não

haver

16
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aos adesivos sem estes componentes, em
12,27,29

antimicrobiano do que clorexidina, peróxidos
24

, sendo

e hipocloritos . Outros testes, comparativos

seu uso questionado clinicamente quanto a

entre sistemas adesivos com MDPB e

relação a sua eficiência adesiva
12

eficiência antimicrobiana , principalmente a

sistemas com flúor reafirmaram o potencial

longo prazo27. Estudos que preconizaram a

antimicrobiano do monômero e afirmaram

utilização de agentes umectantes de dentina,

haver diferença entre os dois compostos,

com e sem flúor, previamente a utilização do

sendo o flúor menos eficaz no combate a

sistema adesivo perceberam maior potencial

microorganismos18,24. O monômero, antes de

adesivo,

polimerizado,

provavelmente

em

virtude

da

atua

como

agente

qualidade da camada híbrida formada, com

antimicrobiano contra um largo espectro de

mais

eficiência

em

microinfiltração

e

desmineralização

in

situações

de

microorganismos,

inibição

de

lactobacilos

vitro8.

Somente

a

e

como

estreptococos,

bactérias

anaeróbias30.

Contudo, na maioria dos testes realizados, o

presença de flúor na composição do material

potencial

odontológico não impede o desenvolvimento

adesivos é medido através do halo de

de lesões de cárie22.

inibição de crescimento bacteriano formado

Ainda com a filosofia de desgaste

em

antimicrobiano

placas

de

agar

dos

sistemas

inoculadas

com

mínimo da estrutura dentária, o sistema

microorganismos, que in vivo podem não ter

adesivo contendo MDPB foi usado em lesões

o mesmo resultado31. Recentemente foi

radiculares

na

introduzido o método de fluorescência para

túbulos

contagem de bactérias viáveis que chega a

e se

desinfecção,

demonstrou

selamento

eficaz

dos

dentinários e adesão16. As margens das

resultados

restaurações classe V se mantiveram intactas

visualiza-las quando não é possível cultura.

quando avaliadas em microscopia e, mesmo

Considerando

após um longo período de acompanhamento,

segundos do sistema adesivo contendo

não

MDPB,

houve

adaptação25.

qualquer
O

alteração

monômero

inibe

na
o

crescimento bacteriano de microorganismos

promissor

Estudos

comparando

o

sistema

e

polimerização

fluorescência
na

permite
em

20

é

um

método

avaliação

do

efeito

Os estudos in vitro comprovaram a
eficiência

de estreptococos e actinomices .

a

rapidamente

antimicrobiano dos adesivos30.

específicos de cárie de raiz, como espécies
30

a

mais

antimicrobiana

dos

sistemas

adesivos autocondicionantes. Experimentos

adesivo Clearfil Protect Bond com agentes

que

desinfetantes afirmaram ser o monômero

esclarecer este potencial in vivo3 (Imazato,

MDPB

2003).

mais eficiente

em seu potencial

simulem
A

situações
aplicação

clínicas
dos

iriam

adesivos

17
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autocondicionantes poderia contribuir para a

Fundamentos e Possibilidades, Ed Santos,

eliminação total de bactérias ou para as

2007; 725-39.

minimizar durante o preparo de um dente.
Contudo,

como

nenhum

deles

revelou

2. Peris AR, Mitsui FHO, Lobo MM, Beldran-

propriedades antimicrobianas a longo prazo,

russo AKB, Marchi GM. Adhesive Systems

ainda não existe solução para evitar a cárie

and

4

Secondary

Caries

Formation:

Assessment of Dentin Bond Strength, Caries

secundária .

Lesions Depth and Fluoride Release. Dent
CONCLUSÃO
A

Mater. 2007; 23: 308-16.

necessidade

de

desenvolver

materiais com potencial antimicrobiano tem

3. Imazato S. Antibacterial Properties of

sido discutida e sistemas adesivos contendo

Resin

flúor, glutaraldeído e o monômero MDPB

Systems. Dent Mater. 2003; 19: 449-57.

Composites

and

Dentin

Bonding

estão sendo estudados por esta razão. A
adesão bacteriana ao MDPB é menor do que

4. Feuerstein O, Matalon S, Slutzky H, Weiss

a

EI. Antibacterial Properties of Self-etching

outros

monômeros

e

seu

efeito

antimicrobiano é incontestável antes e após a

Dental Adhesive Systems. J Am Dent Assoc.

fotopolimerização,

2007; 138(3): 349-54.

porém

fugaz.

Glutaraldeído também tem ação antes e após
a cura, mas com pouca duração. O flúor,

5. Walter R, Duarte WR, Pereira PNR,

apesar de suas conhecidas propriedades,

Heymann HO, Júnior SEJ, Arnold RR. In Vitro

aprisionado na matriz resinosa ou na camada

Inhibition of Bacterial Growth Using Different

híbrida, parece ter pouca eficiência como

Dental

antimicrobiano. O potencial adesivo destes

Dentistry. 2007; 32(4): 388-93.

Adhesive

Systems.

Operative

sistemas não difere dos outros sistemas que
não contenham flúor, MDPB ou glutaraldeído,

6. Assouline LS, Fuss Z, Mazor Y, Weiss EI.

portanto, respondem positivamente ao que

Bacterial penetration and Proliferation inRoot

também se propõe: adesão dental.

Canal Dentin Tubules After Applying Dentin
Adhesives in vitro. J Endod. 2001; 27(6): 398-
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RESUMO
Este artigo trata da revisão dos sistemas cerâmicos e dos desenvolvimentos recentes verificados
nos processos de confecção de restaurações de cerâmicas, livre de metal, por meio da análise
das infra-estruturas do sistema de zircônia. A resistência mecânica dos materiais odontológicos
tem despertado o interesse de muitos especialistas, o que justifica o aprofundamento de diversos
trabalhos de pesquisa nesse tema. O avanço tecnológico, resultado da busca incessante por
aperfeiçoamento na área odontológica, permitiu tanto o desenvolvimento quanto a introdução dos
materiais cerâmicos, surgidos com o objetivo de suprir as deficiências inerentes às restaurações
metalocerâmicas. Os resultados apresentados em pesquisas laboratoriais ressaltam, cada vez
mais, o bom desempenho biomecânico alcançado por esses sistemas, o que possibilita a
restauração de vários segmentos da cavidade bucal com alto padrão estético, devolvendo ao
paciente uma condição de saúde bucal que resulta na harmonia do seu sorriso.

Palavras Chave: zircônia; ceramica sem metal; materiais odontológicos.
INTRODUÇÃO
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Os materiais cerâmicos são um dos
principais objetos de pesquisa na Ciência de

reprodutibilidade em escala laboratorial e
clínica4,5.

Materiais, devido à sua alta aplicabilidade em

Esta

baixa

reprodutibilidade,

diversas especialidades, em conjunto com a

caracterizada pelo grande espalhamento nos

facilidade na obtenção pela indústria das

valores

matérias-primas

cerâmicos, está diretamente relacionada,

da

maioria

desses

materiais1.

das

resistências

mecânica

dos

entre outras, com as suas características

Novos

materiais

e

métodos

de

microestruturais, químicas (composição e

processamento cerâmico são continuamente

homogeneidade) e físicas (distribuição de

desenvolvidos e os métodos conhecidos

tamanho e forma de grãos e de poros). O

estão em constante aperfeiçoamento. Estes

objetivo é se obter uma cerâmica sinterizada

métodos permitem a obtenção de materiais

densa e homogênea e diminuir tanto a

cerâmicos

quantidade quanto o tamanho dos defeitos a

variadas,

com

propriedades

viabilizando

o

novas

seu

uso

e
em

fim

de

garantir

a

confiabilidade

e

aplicações que exijam alta refratariedade, alta

reprodutibilidade de suas propriedades no

resistência

desempenho do produto cerâmico final6,7.

mecânica

em

temperaturas,

inércia química, propriedades magnéticas e
elétricas e resistência ao desgaste2,3.
A

substituição

convencionais

metálicos

Nesta classe de cerâmicas estruturais,
as

cerâmicas

de

zircônia

tetragonal

de

materiais

policristalina, destacam-se pois apresentam

por

cerâmicas

propriedades físico-químicas que possibilitam

estruturais de alto desempenho mecânico se

uma larga escala de aplicações devido à

mostra, portanto, muito promissora, contudo

suas propriedades mecânicas (dureza alta),

a baixa confiabilidade destes materiais torna-

químicas (resistência à maioria dos reagentes

se um obstáculo à sua aplicação rotineira,

químicos orgânicos e inorgânicos), elétricas

pela dificuldade em manter uma adequada

(resistividade

elétrica

alta)

(temperatura de fusão alta)6.

e

térmicas
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Este trabalho visa realizar uma revisão
da literatura
zircônia

referente

como

às vantagens

infraestrutura

de

com

que

os

profissionais

da

área

da

odontológica se interessem, cada vez mais,

peças

por infraestruturas de prótese que utilizem

protéticas, com foco em suas taxas de

sistemas

cerâmicos,

visando

melhores

resistência e estética.

resultados clínicos. As peças produzidas de
cerâmicas proporcionam resultados estéticos

REVISÃO DE LITERATURA

mais

satisfatórios,

em

razão

de

sua

Ao se falar em Odontologia moderna,

capacidade de transmissão de luz. A indústria

logo nos remetemos à estética. A cada dia

já encontrou métodos de fácil produção pelos

que passa a mídia se encarrega de colocar

laboratórios, além de atender às expectativas

várias matérias e materiais no qual um

estéticas

sorriso perfeito e dentes brancos ganham

Cirurgião Dentista. No entanto, apesar dos

destaque na busca pela perfeição.

resultados da adaptação serem satisfatórios,

tanto

do

paciente

quanto

do

Em relação à questão estética, as

há a necessidade de se fazer algumas

estruturas confeccionadas com cerâmica de

melhorias, mais especificamente, no quesito

zircônia trazem vantagens em relação às

custo final, uma vez que, atualmente, as

metálicas, pois sua aparência se assemelha

restaurações protéticas, de acordo com as

com o tecido natural, além de sua resistência

indicações

às forças da mastigação. Há alguns métodos

continuamente substituídas pelo chamado

para

"metal free" (ausência de metal)9.

se

trabalhar

com

a

zircônia

na

Odontologia restauradora, porém a mais

clínicas,

estão

sendo

Visando a estética odontológica, pode-

utilizada é a utilização de blocos cerâmicos

se

perceber a

evolução

dos

materiais

parcialmente sinterizados que possam ser

utilizados para o sorriso perfeito. A cerâmica

lapidados posteriormente8.

odontológica possui uma evolução datada de

A melhoria na estética, na resistência

cerca 200 anos, pois se iniciou no século

e a busca da biocompatibilidade tem feito

XVIII, sendo empregada para a confecção de
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próteses e dentes que representasse dentes

a

naturais10.

introduzidos no mercado, porém sem nunca

Em

relação

ao

uso,

houve

a

compósitos

indiretos

também

forma

alcançar os valores de resistência flexural

massificação da cerâmica com a utilização da

das metalocerâmicas, além de sofrerem

cerâmica feldspática, uma mistura de silicato

degradação hidrolítica na cavidade oral com

de alumínio, potássio e sódio, conhecida

o passar do tempo12.

como porcelana dentária, que apresentava

Com

a

utilização

das

cerâmicas

características dos dentes naturais, como a

cristalinas, sobretudo zircônia, a cerâmica

cor,

feldspática (porcelana) passou apenas para o

estabilidade

resistência
porcelana

e

química,

durabilidade.

feldspática

traz

temperatura,
Entretanto

a

desvantagens,

recobrimento

das

(metalocerâmicas)

estruturas
ou

metálicas

recobrimento

das

como friabilidade e alta resistência a abrasão,

estruturas de zircônia, diminuindo seu uso

aumentando

o

nas coroas ocas ou coroas puras de

necessitando

de

sustentação,

índice

no

um
caso,

de

fraturas,

arcabouço
ligas

de

metálicas

porcelana11.
A zircônia é uma cerâmica que pode

confeccnionadas com metais nobres e não

ser encontrada em três fases cristalinas

nobres,

diferentes: monoclínica (m), tetragonal (t) ou

estrutura

conhecida

como

metalocerâmica11.

cúbica (c). O que levou a zircônia ser

Porém, a Odontologia, historicamente,

utilizada na confecção de próteses parciais

sempre buscou a substituição da estrutura

fixas posteriores e unitárias, foi que, ao ser

metálica,

submetida à fatores mecânicos a forma

principalmente

por

condições

estéticas, utilizando elementos totalmente

tetragonal

confeccionados

monocíclica (m). Tal transformação resulta no

em

porcelana

pura

e

(t)

transforma-se

em

fase

buscando, idealmente, pelo menos a mesma

aumento do volume da matéria de 3-4%

resistência aos metalocerâmicos. Polímeros

aumentando as tensões compressivas e

de diferentes pesos moleculares associados

gerando microtrincas no material, que se
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expandem causando uma tenacificação e

laterais necessitam de desgaste que variam

levando ao aumento da resistência à fratura

de 1,2 mm a 1,5 mm, e a redução oclusal

da zircônia, e por esta característica, é capaz

deve ter de 1,5 mm a 2 mm. A superfície do

de suportar altas tensões, permitindo seu uso

preparo deve estar lisa e não podem existir

na substituição de infraestruturas metálicas.

ângulos vivos, caixas, sulcos ou canaletas

Porém a fase tetragonal não existe em

que impossibilitem um bom contato do laser

temperatura ambiente, necessitando a adição

do scanner com todas as áreas do troquel

de agentes estabilizadores, como os óxidos

obtido14.

13

de Ítrio e de Cério .

Todos os dados são armazenados em

Os sistemas atuais utilizam em sua

um computador por meio de um programa

confecção tecnologias CAD/CAM (do inglês,

computacional específico, as informações

computer

obtidas do scanner são convertidas em

aided

design/computer

aided

manufacturing) na produção industrial de

pontos tridimensionais que reproduzirão, com

infraestruturas

de

As

alta fidelidade, os contornos do preparo

infraestruturas

cerâmicas

ser

dentário na tela do computador15. Com esse

próteses

fixas.
podem

produzidas por óxidos de alumínio de alta

software é possível determinar as margens

pureza (99,5% de Al2O3) ou de zircônia (99%

do preparo, estabelecer a espessura do

de

coping e o perfil de emergência. A espessura

Y-ZrO2),

ambas

densamente

compactadas, sendo a segunda possuidora

do espaco interno para o agente cimentante é

de uma resistência mecânica dez vezes

predeterminada em 50µm e não deve ser

maior em média9.

alterada16.

Para o preparo dental é recomendado

Depois de definidos todos os detalhes

que o término cervical seja em chanfro, com

necessários à confeccão do coping, essas

profundidade de 0,8 (milímetro) mm a 1,5

informações são enviadas à uma central de

mm, ou em ombro com ângulo axio-gengival

produção para a montagem da infraestrutura,

arredondado

por um sistema de usinagem. Concluída a

e

uniforme.

As

superficies
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usinagem, o coping é levado a um forno

fraquezas de sistemas baseados na cerâmica

especial, para a sinterização e obtenção da

para coroas e pontes que se sucederam

peça final14.

objetivaram minimizar o risco de fraturas e
outros insucessos de tais restaurações17.

DISCUSSÃO

A maior vantagem de restaurações

Nos últimos 20 anos foram feitas

revestidas de cerâmica é a sua qualidade

crescentes exigências dos materiais quanto à

estética

biocompatibilidade e a uma melhor estética

compatibilidade entre a cor da zircônia e a

visando alternativas de longa duração, no

porcelana de cobertura, não ocorrem em

lugar das restaurações metalocerâmicas, que

estruturas

prepararam o caminho para novos materiais

nenhuma alteração posterior de cor18.

dentários.

A

utilização

de

materiais

permanente. Como existe

revestidades

de

uma

cerâmica

A estrutura de zircônia bem produzida

poliméricos como substitutos do metal em

é tão estável e duradoura quanto uma

estruturas

metalocerâmica. Todavia, estudos afirmam

foram,

em

alguns

casos,

decepcionantes. Em um primeiro momento os

que uma prótese de zircônia que englobe

resultados clínicos não foram convincentes, e

mais dentes está sujeita a um aumento de

em uma comparação entre vantagens e

forças, sendo que a cerâmica, em função de

desvantagens com materiais tradicionais, os

sua pouca maleabilidade, não resiste. Por

segundos

este motivo, é importante considerar as

claramente

venceram.

As

campanhanhas de marketing de fabricantes e

condições oclusais e quantidades de dentes

laboratórios para os novos sistemas de

suporte18,19.

substitutos da metalocerâmica e da porcelana

Uma alta resistência à flexão é

pura levaram a indústria a utilizar sistemas de

necessária

cerâmica cristalina (alumina e posteriormente

cerâmica. O módulo de elasticidade cerâmico

zircônia)

Os

é relativamente alto e sua resistência à

as

expansão e cisalhamento é mínima, com isto,

em alguns

esclarecimentos

sobre

casos
as

clínicos.
forças

e

par

evitar

uma

fratura

da
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geralmente a flexibilidade é baixa. Em uma

fundamentalmente um pouco menor que a da

fratura por fragilidade, as forças causadoras

porcelana. Esta pequena diferença provoca

ultrapassam

uma determinada pressão na porcelana,

o

limiar

porporcional

de

resistência elástica9. Em razão disso, alguns

reforçando assim, a prótese19.

autores afirmam que a zircônia só pode

Outro fator crítico na confecção das

tolerar torções elásticas limitadas, devendo a

metalocerâmicas, que não acontece nas

estrutura confeccionada com este material

cerâmicas de zircônia, é a a força de ligação

ser bastante estável para sustentar a peça,

metal-cerâmica. O comportamento oxidativo

aumentado desta forma o cuidado na escolha

das ligas determina sua capacidade de

dos dentes pilares20-22.

formar

A

aplicação

da

porcelana

em

uma

ligação

duradoura

com

a

porcelana: ligas que durante a queima para

infraestruturas de zircônia acontece de forma

desgaseificação formam uma firme camada

direta, após a sinterização da peça, não

de óxido podem formar, também, uma boa

necessitando de nenhum cuidado adicional23.

ligação com a cerâmica. Ao contrário, as ligas

Em contrapartida, estudos indicam que as

com uma fraca camada de óxido ligam-se

restaurações tradicionais de metalocerâmica

mal com a porcelana, gerando fraturas que

necessitam um cuidado maior nos princípios

podem ser entre a linha de fratura na

de

cobertura ou entre o opacificador e a

compatibilidade

térmica

entre

metal-

cerâmica, para que a porcelana seja aplicada

camanda de óxido; na linha de fratura na

sob leve pressão, a fim de proteger a

camada de óxido ou na linha de fratura entre

porcelana de futuras rachaduras clinicas ou

o metal e a camada de óxido18.

fraturas causadas por forças de dilatação

Ainda sobre propriedades mecânicas,

térmica24,25. Para tanto, o coeficiente de

estudos mostram que em estruturas de

dilatação

zircônia, por não utilizarem o princípio da

térmica

do

metal

durante

o

resfriamento desde a temperatura de queima

ligação por óxidos nem opacificadores, as

até

fraturas ficam limitadas à cerâmica apenas,

a

temperatura

ambiente

deve

ser
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com uma oclusão desajustada, rangidos ou

contestado por alguns autores, que afirmam

mesmo defeitos maiores na estrutura do

que essa situação ocorre apenas quando o

material sendo as responsáveis como fatores

elemento

desencadeantes da fratura23,26.

tetragonal não é corretamente escolhido na

químico

estabilizador

de

fase

Em termos clínicos, a utilização da

fabricação do pó cerâmico (utilização da Ítria

zircônia traz como vantagens uma estética

ao invés de Céria), devendo o clínico e o

melhor

laboratório ficarem atentos à composição

em

razão

coeficiente

de

da

relação

transmissão

de

entre

o

luz

da

sugerida pelo fabricante3,6,9,17.

porcelana e da zircônia serem próximos,
melhor adaptação da peça ao preparo pela
realização

de peças confecionadas

CONCLUSÃO

com

Este trabalho revisou estudos sobre a

sistemas computadorizados, não ocorrência

utilização da cerâmica de zircônia na como

de reação alérgica ao paciente por não existir

infraestrutura de prótese fixa.

metal na estrutura e ausência de fratura de
adsorção

pela

inexistência

de

camadas

Esses materiais são conhecidos como
cerâmicas tenazes, uma vez que apresentam

intermediárias como óxidos e opacos entre a

uma pequena deformação plástica, o que

porcelana e a zircônia19.

aumenta a sua resistência à fratura. Essa

Porém,

entre

suas

deficiências,

propriedade ocorre pela transformação da

encontram-se o seu uso em ambientes

fase

aquosos, pois o contato prolongado causa

provoca um aumento de volume do material,

envelhecimento

ocasionando um estado de compressão

do

material,

rugosidade,

degradação superficial causando trincas e
diminuindo
característica

sua
a

função
ser

mecânica27,

pensada

na

sua

interna

tetragonal

na

para

cerâmica,

monoclínica,

resultando

que

em

cerâmicas que apresentam um aumento na
sua resistência mecânica quando submetidas

indicação, sobretudo em uso na região

à ação de uma força externa aplicada, na

posterior da cavidade oral18. Este fato é

temperatura ambiente.
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Como vantagens clínicas, a estética, a

4. Lange FF. Fracture mechanics of ceramics.

biocompatibilidade e ausência de fratura

Materials & Design, 1984; 5(4): 199-200.

entre

5. Krell A. Improved hardness and hierarchic

camadas

aparecem

como

suas

melhores características, em contrapartida, o

influences on wear in submicron sintered

custo

alumina. Material Science Engineering, 1996;

do

equipamentos

material,
adicionais

necessidade
e

de

treinamento

209(4): 156-63.

qualificado ao laboratório são os principais

6. Mineiro SL. Processamento e

pontos

caracterização de cerâmicas de zircônia

contrários

à

utilização

destes

materiais, cabendo, por fim, a atualização dos

tetragonal policristalina estabilizada com

profissionais dentistas para maior proveito

mistura de óxidos de ítrio e de terras raras.

dessa classe de materiais.

[Dissertação de Mestrado]. Faculdade de
Engenharia Química de Lorena, 2000.
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