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INTRODUÇÃO
Atualmente, a maioria das restaurações em cerâmicas pura são fabricadas com
infraestrutura de alto conteúdo cristalino para proporcionar resistência, e uma
cerâmica de cobertura (porcelana ou vidro) que oferece melhor estética. No entanto,
estudos clínicos têm relatado que as restaurações de cerâmica sofrem com
lascamentos, trincas ou delaminações da porcelana. As estruturas cerâmicas em
multicamadas podem apresentar, além do lascamento da porcelana, uma interface de
união deficiente entre as camadas e com potencial para delaminação. Esse estudo
avaliou a confiabilidade de estruturas cerâmicas monolíticas e de multicamadas, e o
tipo de defeito crítico produzido nessas estruturas cimentadas em análogo à dentina
(G10).
DESENVOLVIMENTO:
Foram confeccionados 120 corpos de prova (CP) cerâmicos, seguindo as instruções do
fabricante (Ivoclar) com as seguintes configurações (n=30): -CAD-on (IPS e.max®
ZirCAD + Crystall/Connect + IPS e.max® CAD); -YLD-T (IPS e.max® ZirCAD + IPS e.max®
Ceram); -LDC monolítico (IPS e.max® CAD); -YZW monolítico (Zenostar Zr). Essas
estruturas foram cimentadas adesivamente (sistema multilink, Ivoclar) a bases de G10
e submetidas à carga compressiva em uma máquina de ensaios universal com

velocidade de 0,5 mm/min, em água destilada (37°C), até o som da primeira trinca
monitorado acusticamente (Audacity Sound Editor). Os valores de carga (em N) foram
analisados estatisticamente usando distribuição de Weibull, teste de Kruskal-Wallis e
Student-Newman-Keuls (α=0,05) e as falhas foram avaliadas usando princípios de
fractografia e transiluminação.
Não houve diferença estatística entre os grupos CAD-on e YZW (p=0,917), que
apresentaram os maiores valores de carga, seguidos pelos grupos YLD-T e LDC
(p<0,01). O módulo de Weibull (m) foi estatisticamente semelhante entre os grupos.
Todas as falhas nos CP monolíticos (LDC e YZW) tiveram origem em trincas radiais. Nos
CP em multicamadas (CAD-on e YLD-T) ocorreram, predominantemente, trincas radial
e cônica simultaneamente. O desenho experimental inovador utilizado (estruturas
cerâmicas cimentadas a análogo dentinário + teste em humidade 37ºC + detecção
acústica da primeira trinca + fractografia por transiluminação) aproximou serviço e
resultados aos reportados em clínica, demonstrando o potencial da metodologia.
CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
As estruturas em multicamadas fabricadas pela técnica CAD-on apresentaram
resistência a fratura semelhante à zircônia monolítica, que foram superior as outras
estruturas avaliadas. Contudo a zircônia monolítica apresentou comportamento de
fratura diferente, com maioria de fraturas catastróficas.
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