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RESUMO
A estética é um fator determinante na existência do ser humano. Na
Odontologia pesquisas e desenvolvimento de novos materiais vêm sendo realizadas
para encontrar soluções que satisfaçam as exigências dos pacientes que
necessitam de próteses reparadoras. Neste sentido, a zircônia vem sendo
largamente utilizada na confecção das infraestruturas das próteses, uma vez que
sua estabilidade e resistência são compatíveis a materiais de maior rigidez além de
apresentar excelente resultado estéticos. Entretanto, fraturas vêm ocorrendo nos
revestimentos cerâmicos destas mesmas próteses sem que soluções para tais
problemas tenham sido até então encontradas. O objetivo deste estudo é
apresentar uma revista da literatura que trata das fraturas do revestimento cerâmico
sobre a infraestrutura de zircônia em próteses dentárias.

ABSTRACT
Aesthetics is a determining factor in human existence. In Dentistry
research and development of new materials has been undertaken to find solutions
that meet the needs of patients requiring reconstructive prostheses. In this sense,
the zirconia has been widely used in the manufacture of prostheses infrastructure,
since its stability and strength of materials are compatible with greater rigidity and
presents excellent aesthetic results. However, fractures have occurred in this veneer
ceramic prostheses without solutions to these problems have been found so far. The
objective of this study is to present a review of literature dealing with fractures of the
ceramic coating on the infrastructure zirconia in dental prostheses.
UNITERMOS: Prótese fixa; Zircônia; Fraturas do revestimento cerâmico; Materiais
dentários; Tecnologia odontológica.
UNITERMS: Fixed prosthesis; Zirconia; Ceramic veneering fractures; Dental
materials; Dental technology.

INTRODUÇÃO
O interesse na utilização da zircônia como biomaterial se deu a partir
do conhecimento da sua estabilidade química, dimensional e da sua resistência
mecânica, compatível aos materiais de parâmetros mecânicos de maior rigidez. Sua
propriedade de impedir a propagação de trincas simula um efeito próximo ao
observado em dentes naturais.
Nas aplicações clínicas a união entre a
infraestrutura e a cerâmica de revestimento revelou-se como o elo mais fraco,
apresentando fraturas em número significativamente maior se comparado ao
sistema métalo-cerâmico para o mesmo número de amostras (PRINCE; DONAVAN,
1983; PICONI; MACCAURO, 1999; BOTINO et al., 2000; APHOLT et al., 2001; DE
AZA et al., 2002; ANDREIULO, 2011; PÉTERCSÁK; RADICS; HEGEDUS, 2014 e
PIHLAJA; NÄPÄNKANGAS; RAUSTIA, 2014).
O sucesso da adesão de dois materiais de naturezas distintas está na
capacidade de gerar uma interface que consiga acomodar os diferentes tipos de
união. A união tem que ser estável para que o sistema resista às forças incidentes.
(CHAVALIER; OLAGNON; FANTOZZI et al., 1999; TADOKORO, 2000; DE AZA et
al., 2002; AL-DOHAN; YAMAN; DENNISON, 2004; DEL BARRIO, 2005; ÇIFTÇI et
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al., 2007; GUESS et al., 2008; SILVA; MELO; NASCIMENTO, 2009 e QUINN et al.,
2010).
Diferentes causas têm sido observadas para as falhas do revestimento
cerâmico, como a insuficiente força de ligação entre os materiais, o estresse
provocado pela tensão entre a cerâmica de revestimento e, o sistema de zircônia.
Também, o contato prematuro, as trincas ou falhas provocadas pela força incidente,
as tensões residuais provocadas por polimento, além da falta de homogeneidade
microestrutural (MACKERT et al., 1988; PALLIS et al., 2004; KIM et al., 2005;
DEVILLE et al., 2006; FERNANDES; MOTA, 2008; GUESS et al., 2008 e OSHIMA;
CARLUCCI, 2008).
Apesar das vantagens apresentadas para a zircônia quando utilizada
como infraestrutura, a resistência deste sistema ainda é pouco conhecida e, várias
fraturas têm ocorrido em seus revestimentos cerâmicos sem que, até então,
soluções satisfatórias tenham sido encontradas.
O objetivo deste estudo é apresentar revista da literatura tratando das
fraturas do revestimento cerâmico sobre a infraestrutura de zircônia em próteses
dentárias, elaborado com base em artigos de Odontologia disponíveis para
conhecimento deste material.

REVISTA DA LITERATURA
A confecção da prótese sobre a infraestrutura de zircônia
A zircônia na sua fase estabilizada vem sendo a grande alternativa
para substituir as estruturas de alumina devido a sua resistência à fraturas. A
propriedade de impedir a propagação de trincas pela adição de zircônia simula o
efeito similar ao observado em dentes naturais. Dentes humanos frequentemente
apresentam micro trincas no esmalte que não se propagam ao dente como um todo.
Estas trincas são bloqueadas pela junção esmalte-dentina e, pela microestrutura
cristalina do esmalte (CASELLAS et al., 1999; CHAVALIER; OLAGNON;
FANTOZZI, 1999; GUO; SCHOBER, 2004; POTIKET et al., 2004; DUNDAR et al.,
2007; SAILER; FEHER; FILSER et al., 2007 e ANDREIULO, 2011).
Durante a mastigação cristais tetragonais da zircônia sofrem
transformação para a fase monoclínica com aumento de volume de 3 a 6% no
sentido da ponta da trinca quando existirem. Este aumento de volume cria tensões
compressivas na ponta da trinca, dificultando a sua propagação (GOUVÊA, 2002;
SOUZA, 2007; FICHER; STAWARCZYK; HAMMERLE, 2008; FERNANDES;
MOTA, 2008; TASKONAK et al., 2008 e ANDREIULO, 2011).
Diferentes abordagens são usadas para trabalhar a zircônia na
Odontologia Restauradora. A tecnologia com uso de softwares CAD/CAM é a mais
usada em blocos cerâmicos parcialmente sinterizados podendo ser facilmente
usinados. Neste software, dotado de modelo virtual, é possível planejar as
estruturas de zircônia da futura prótese fixa. Envia informações a uma unidade de
produção onde a peça protética é usinada em um bloco de zircônia bruta, a partir do
escaneamento do molde original passando, em seguida, por processo de
sinterização em um forno de alta temperatura, adquirindo resistência desejada para
receber cerâmica de cobertura (MACKERT et al., 1988; CORREIA, 2006; SAILER;
FEHER; FILSER et al., 2007 e FICHER; STAWARCZYK; HAMMERLE, 2008).
Agente de união opaco deve ser aplicado sobre o elemento de zircônia
para criar uma interface favorável entre ela e a cerâmica de cobertura. Este agente
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deve ser sinterizado a vácuo por 1 minuto a 980°C. Em seguida, deve ser criado o
efeito fluorescente aplicando uma camada fina de effect liner seguido por um ciclo
de sinterização a vácuo por 3 minutos a 990°C (CORREIA, 2006; FERNANDES;
MOTA, 2008; OSHIMA; CARLUCCI, 2008 e TASKONAK et al., 2008).
Quando é aplicada a cerâmica feldspática sob a infraestrutura, é
necessária a compactação das partículas cerâmicas para que fiquem as mais
próximas possíveis a fim de diminuir a contração no processo de sinterização. Esta
compactação é conhecida como condensação da cerâmica (CORREIA, 2006;
OSHIMA; CARLUCCI, 2008 e TASKONAK et al., 2008).

Fraturas do revestimento cerâmico
A Zircônia estabilizada com ítria (Y-TZP) fornece resistência mecânica
suficiente para ser usada nos sistemas cerâmicos livre de metal. Por razões
estéticas estas estruturas devem ser revestidas com uma cerâmica adequada,
entretanto, na aplicação clínica a cerâmica de revestimento tem se revelado o elo
mais fraco (WATAHA, 2002; GUAZZATO; ALBAKTY; RINGER, 2004;
FERNANDES; MOTA, 2008 e SCHIMITTER; MUELLER; RUES, 2012).
Na literatura disponível nenhuma fratura na estrutura de zircônia foi
relatada até hoje, no entanto, a fratura ou o deslocamento total do revestimento de
porcelana tem sido descrito como aquela razão mais frequente para as falhas das
próteses parciais fixas de zircônia. Nos resultados clínicos em coroas parciais
posteriores, as incidências das fraturas do revestimento em zircônia apresentaram
uma taxa de insucesso de 15,2% após 35 meses de uso, sendo significativamente
maior se comparada com as fraturas nos sistemas métalo-cerâmico. Para as
restaurações métalo-cerâmicas a taxa de insucesso ocorre após 5 anos e, na
maioria das vezes causada por fraturas do revestimento com percentual de 0,4% em
coroas unitárias e, de 2,9 % em próteses parciais fixas (SAILER; FEHER; FILSER
et al., 2007).
As fraturas podem ser adesivas, coesivas ou mistas. Ela é adesiva
quando a falha ocorre na junção entre a infraestrutura e a cerâmica de cobertura,
coesiva quando houver uma fratura na cerâmica de cobertura e, mista quando
ocorrer uma combinação das duas (YAMAMOTO, 1985; YILMAZ; AYDIN; GUL,
2007 e SEIDL, 2011).
Diversas causas foram observadas para as falhas do revestimento
cerâmico, como a insuficiente força de ligação entre os materiais, o estresse
provocado pela tensão entre a cerâmica de revestimento e, o sistema de zircônia.
Também, o contato prematuro; as trincas ou falhas provocadas pela força incidente,
as tensões residuais provocadas por polimento, além da falta de homogeneidade
micro estrutural (SEIDL, 2011).
O vínculo entre a subestrutura e o revestimento ou o próprio material
de revestimento é um dos pontos fracos nas restaurações de zircônia e desempenha
um papel significativo no seu sucesso em longo prazo. Estas observações levam a
pensar nas diferenças entre as cerâmicas de revestimento para o sistema métalocerâmico que têm sido utilizadas por mais de 40 anos e da cerâmica de
revestimento recentemente desenvolvida e destinada à zircônia. As cerâmicas de
revestimento são fabricadas com padrões internacionais quanto as suas
propriedades mecânicas, apesar de apresentarem diferenças entre si. Ainda assim,
composição química dos revestimentos cerâmicos é ajustada de modo que suas
expansões térmicas sejam otimizadas para os materiais das substruturas a que se
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destinam (TINSCHERT et al., 2000; PERREIRA; SANOS, 2005; ITINOCHE;
OZACAN; BOTTINO et al., 2006; OSHIMA; CARLUCCI, 2008 e ALMEIDA;
MUNOZ JR; GALVÃO et al., 2013).
Com base em observações clínicas, bem como nos dados constatados
in-vitro, fica-se diante de uma questão: - Por qual (s) razão a cerâmica de
revestimento para zircônia é mais suscetível à fraturas do que a cerâmica
revestimento para o sistema métalo-cerâmico?

DISCUSSÃO
O sucesso da adesão de dois materiais de naturezas distintas está na
capacidade de gerar uma interface que consiga acomodar os diferentes tipos de
união. As restaurações métalo-cerâmicos apresentam relatos de sucesso clínico de
longo prazo e, as características de reforço da infraestrutura metálica parecem ser
de grande importância para este sucesso (TINSCHERT et al., 2000; OSHIMA;
CARLUCCI, 2008; TASKONAK et al., 2008 e ALMEIDA; MUNOZ JR; GALVÃO et
al., 2013).
Para justificar o diferencial de resistência encontrado entre o sistema
métalo-cerâmico e o sistema de zircônia, leva-se em consideração os princípios de
adesão entre metal e cerâmica propostos afirmando que a união entre a cerâmica e
o metal é essencial para o bom funcionamento do sistema métalo-cerâmico
(YAMAMOTO, 1985). A união tem que ser estável para que o sistema resista às
forças incidentes. Neste estudo são citados três tipos de forças de união, a química,
a mecânica e aquela por compressão. A união química ocorre entre a camada de
óxidos da superfície metálica e a cerâmica feldspática; a união mecânica ocorre
devido ao tratamento realizado na superfície para aumentar o contato e, a união de
compressão ocorre durante o resfriamento da cerâmica sinterizada (YAMAMOTO,
1985; SOUZA, 2007; GUESS et al., 2008; OSHIMA; CARLUCCI, 2008 e
ALTAMIMI; TRIPODAKIS; ELIADES et al., 2014).
As infraestruturas das restaurações métalo-cerâmicos são feitas de
ligas metálicas. A liga a base de Ni-Cr forma uma camada de óxido mais facilmente
quando são submetidas a altas temperaturas se comparada às ligas nobres. Os
sistemas a base de zircônia não apresentam a camada de oxidação na superfície e,
consequentemente, a união química fica prejudicada (TINSCHERT et al., 2000;
YILMAZ; AYDIN; GUL, 2007; TASKONAK et al., 2008 e ALTAMIMI; TRIPODAKIS;
ELIADES et al., 2014).
Um fator importante neste processo é o tratamento da superfície da
infraestrutura. O jateamento com óxido de alumínio é o tratamento recomendado
para preparar a infraestrutura em restaurações métalo-cerâmicos, devido sua
capacidade de produzir uma superfície rugosa e homogênea, auxiliando a união com
a cerâmica de recobrimento. Este tratamento não é possível nas infraestruturas da
zircônia, pois o jateamento com óxido de alumínio sobre a superfície do in-ceram
zircônia não promoveu nenhuma alteração significativa ou aumento da retenção
mecânica (BORGES; SOPHR; GOES, 2003). Muitos fabricantes recomendam o
jateamento com óxido de alumínio sobre as infraestruturas de zircônia, entretanto,
este procedimento está mais relacionado com a limpeza da peça (SCHWEITZER et
al., 2005; FERNANDES; MOTA, 2008; SCHIMITTER; MUELLER; RUES, 2012 e
GUNCU; CAKAN; MUHTAROGULLARI et al., 2015).
A rugosidade superficial obtida nas estruturas de zircônia com fim de
aumentar a superfície de contato e obter retenção mecânica não trouxe benefícios
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conforme mostram os estudos citados. O tratamento com sílica coating gerou
rugosidades superficiais pequenas, regulares e idênticas, entretanto, aumentou o
coeficiente de variação mecânica, transformando o sistema numa restauração
menos previsível (KIM et al., 2005).
Uma fina camada de cerâmica transparente foi aplicada sobre várias
estruturas metálicas com diferentes tratamentos da superfície sem a aplicação
prévia de opaco e, após sinterizada, foi possível observar o número e o tamanho das
bolhas formadas entre a infraestrutura e a cerâmica de cobertura (YAMAMOTO,
1985). Nas infraestruturas preparadas com fresas carbide foram obtidas superfícies
mais regulares e lisas, além da menor formação de bolhas entre a cerâmica de
cobertura e a infraestrutura metálica. O mesmo teste em uma zircônia sem
tratamento de superfície foi efetuado e observado uma superfície lisa, similar à
gerada pela fresa carbide e, também, uma menor formação de bolhas na cerâmica
de revestimento (YAMAMOTO, 1985 e OSHIMA; CARLUCCI, 2008).
A limpeza da superfície é fundamental para que não haja a redução da
energia livre. Caso contrário os materiais orgânicos que estejam ali depositados
serão os responsáveis pela redução da capacidade de umedecimento e, do aumento
de bolhas entre a infraestrutura e a cerâmica de cobertura (GUO; SCHOBER, 2004;
SOUZA, 2007; SCHIMITTER; MUELLER; RUES, 2012 e NOGUEIRA; MOURA;
FRANCISCHONE et al., 2015).
O coeficiente de expansão térmica da porcelana é menor do que a dos
dentes e interfere na resistência das restaurações cerâmicas. Se elementos de
coeficientes diferentes forem fusionados, como a zircônia e a cerâmica de
revestimento, surgem forças diversas em suas interfaces que podem ser suficientes
para ocorrer fraturas na fase de resfriamento. Quando tal não ocorre, outras forças
na prova da restauração, na cimentação ou na mastigação, também, podem
provocar fraturas (GUESS et al., 2008 e OSHIMA; CARLUCCI, 2008).
Foram comparados diferentes sistemas cerâmicos de infraestrutura em
zircônia com o grupo controle métalo-cerâmico (GUESS et al., 2008). Os sistemas
de zircônia apresentaram falhas distribuídas, como parte nas cerâmicas de
cobertura e parte nas interfaces de união entre cerâmica de cobertura e
infraestrutura. A partir de uma análise fotográfica, as fraturas mistas foram avaliadas
e classificadas em graus 1, 2 e 3 de acordo com o seu comprometimento no
aumento da falha adesiva e na diminuição da falha coesiva. O grupo controle
métalo-cerâmico apresentou resistência de união ao cisalhamento de
aproximadamente 50% maior se comparado à média dos demais grupos de zircônia
(GUESS et al., 2008).
Forças de compressão no sistema de zircônia mostram-se mais
expressivas que aquelas micromecânicas e químicas. Coping de zircônia com áreas
mais retentivas, tal como preparo dentário, pode aumentar a união por compressão
(TINSCHERT et al., 2000; FERNANDES; MOTA, 2008; TASKONAK et al., 2008;
OILO; KVAM; GJERDET, 2014 e OILO; HARDANG; ULSUND et al., 2014).

CONCLUSÕES
Tanto o sistema métalo-cerâmico como aquele de zircônia apresentam
características próprias. Apesar das pesquisas realizadas, além daquelas em
andamento, ainda não se tem uma solução favorável para a escolha do sistema em
questão. Entretanto, tal decisão caberá ao Cirurgião-Dentista que levará em
consideração os fatores determinantes para a escolha do melhor a utilizar.
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