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Resumo
Introdução – Estudos anteriores demonstraram que superfícies cerâmicas podem ser polidas

a um nível clinicamente aceitável posteriormente à cimentação. A presença ou não de água ou
pastas diamantadas durante o ato de polimento são variáveis significantes na determinação do
efeito dos instrumentos utilizados, por isso, este estudo avaliou a rugosidade superficial de um
material cerâmico (vidro cerâmico de fluorapatita) quando polido com o sistema SHOFU com e
sem refrigeração e com e sem pasta diamantada. Foi realizada uma análise quantitativa de rugo-
sidade média (Ra) em rugosímetro e uma análise qualitativa através de imagens em Microscópio
de Força Atômica (AFM) (Multi Mode Digital Instruments). Material e Métodos – Quatro grupos
experimentais foram determinados: G1 – glaze; G2 – glaze + acabamento com pontas diamanta-
das em ordem decrescente de abrasividade (PD) + polimento sem refrigeração; G3 – glaze +
PD + polimento com refrigeração e G4 – glaze + PD + polimento com refrigeração e pasta. Re-
sultados – Não foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos polidos com
ou sem refrigeração ou pasta. Os resultados obtidos em rugosímetro foram confirmados através
das imagens em AFM. Conclusões – Os Grupos G2, G3 e G4 não apresentaram lisura
comparável àquela obtida com o glaze.
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Abstract
Introduction – Previous studies indicated that ceramic can be polished with instruments

suitable for intra-oral use. The presence of water or diamond polishing paste is a significant
variable in determining the effects of a polishing procedure. This study evaluated surface
roughness of a ceramic material when polished with SHOFU system wet and dry and when using
a diamond polishing paste. The specimens were evaluated quantitatively by a profilometer with
respect to Ra and qualitative assessment was carried out by Atomic Force Microscope (AFM)
(Contact Mode – Digital Instruments). Material and Methods – The ceramic disks were divide into
four experimental groups: G1 – glaze; G2 – glaze + diamond instruments with progressively
smaller particle sizes (DI) + polished with absence of water; G3 – glaze + DI + polished with
presence of water and: G4 – glaze + DI + polished with presence of water and diamond paste.
Results – There were no significant differences among the polishing methods applied. The
images obtained from the AFM corroborate the measured values verified in the profilometer.
Conclusions – Among the surface treatments tested, the best results were obtained with the
glazed samples.
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Introdução

Entre os materiais utilizados para confecção de res-
taurações indiretas, as cerâmicas apresentam biocom-
patibilidade, inércia química, alta resistência flexural e
excelente estética. Nos últimos anos, as cerâmicas
apresentaram grande aprimoramento de suas proprie-
dades físicas e mecânicas que aliado ao desenvolvi-

mento das técnicas de cimentação adesiva, possibilitou
a ampliação de suas indicações clínicas.
Se após a cimentação da cerâmica for necessário

realizar algum desgaste para ajustar a oclusão, haverá
a necessidade de executar um polimento intra-oral. Es-
tudos anteriores têm demonstrado que o procedimento
ideal de polimento intra-oral da cerâmica envolve vários
passos, exigindo um prolongado tempo clínico. Para



isso são indicados instrumentos rotatórios de acaba-
mento em ordem decrescente de abrasividade, segui-
dos de polimento com pasta diamantada.
A importância da definição de um protocolo simplifi-

cado de polimento pós-cimentação que alcance bons
resultados de rugosidade superficial, é importante para
a determinação da longevidade da peça.
Um polimento inadequado em uma restauração cerâ-

mica, não só compromete sua estética promovendo
desconforto ao paciente, como ainda, favorece o acú-
mulo de biofilme, impregnação de corantes, promove
maior desgaste do elemento antagonista e pode induzir
a fraturas pela propagação de trincas no material.
Na atualidade, diversos sistemas de polimento para ce-

râmicas são comercializados e alegam promover lisura
comparável com àquela obtida com a aplicação do glaze
em laboratório, entre eles, o sistema SHOFU (Shofu Inc. –
Japão). O emprego destas pontas para polimento das
cerâmicas é indicado pelo fabricante, com ou sem o uso
de refrigeração. O presente estudo simulou o procedimen-
to de ajuste e polimento de uma cerâmica vítrea de fluora-
patita (d.SIGN – Ivoclar Vivadent) e investigou, in vitro, a
textura superficial deste material quando polido sem e com
refrigeração, e com pasta diamantada.

Material e Métodos

Foram confeccionados 40 corpos de prova utilizando
uma matriz de alumínio com 6 mm de diâmetro e 2 mm
de espessura. A cerâmica d.SIGN foi preparada e posi-
cionada na matriz, apoiada sobre uma placa de vidro e
o excesso de água foi removido com papel absorvente,
os cilindros cerâmicos foram tirados das matrizes por
leve compressão digital. As amostras foram posiciona-
das sobre uma lâmina de lã de vidro apropriada e então
levadas ao forno para que o ciclo de queima ou cocção
fosse realizado, de acordo com as especificações do
fabricante.
Após a queima, as amostras apresentaram cerca de

5 mm de diâmetro e 3 mm de espessura (Figura 1), de-
vido à contração do material durante a queima. As 40
amostras obtidas foram divididas em quatro grupos ex-
perimentais que receberam distintos tratamentos espe-
cificados no Quadro 1.

Quadro 1. Tratamentos superficiais
Acabamento

Grupo Pintura de glaze com pontas Polimento
diamantadas

1 Sim

2 Sim Sim Shofu a seco

Sim Sim Shofu sob
refrigeração

4 Sim Sim Shofu sob
refrigeração +

pasta
diamantada

Figura 1. Amostras de cerâmicas com aproximadamente de
5 mm de diâmetro e 3 mm de espessura

O Grupo 1 permaneceu apenas com o glazeamento
superficial, enquanto os Grupos 2, 3 e 4 após o glazea-
mento sofreram desgaste com pontas diamantadas e
polimento. O desgaste foi efetuado com pontas diaman-
tadas em ordem decrescente de abrasividade, com o in-
tuito de simular um ajuste oclusal, para tal, foram utiliza-
das as pontas: 3195 (KG SORENSEN) tamanho de grão
de 106 a 90 micrometros, seguida da ponta 3195 F, com
grãos de 45 a 38 micrometros e posterior uso da ponta
3195 FF de grão de 40 a 25 micrometros (Figura 2).

Figura 2. Pontas diamantadas de polimento, apresentando
granulação decrescente

Sabe-se que a abrasividade do material polidor é um
dos principais fatores determinantes da lisura de uma
superfície, assim como a pressão exercida durante o
polimento, por isso, um dinamômetro foi empregado
neste estudo, que, adaptado a caneta de alta rotação e
ao micro-motor, possibilitou a limitação da força em
200 gramas, como recomenda o fabricante. Todo pro-
cedimento de acabamento e polimento foi realizado
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pelo mesmo operador, evitando a inclusão de variáveis.
Cada ponta diamantada foi utilizada por 30 segundos,
sendo que a cada 10 segundos, a amostra era girada
90°. O polimento com o sistema de pontas de silicone
abrasiva SHOFU (Figura 3) foi realizado em baixa
rotação, com cerca de 15.000 rpm, seguindo a se-
qüência: ponta Standard – 20 segundos, rotação da
amostra em 90°, segue-se a ponta Ultra por 20 segun-
dos e nova rotação da amostra para aplicação da
ponta Ultra II também por 20 segundos. Para o Grupo
experimental 2, as pontas SHOFU foram utilizadas sem
refrigeração, o Grupo experimental 3 foi polido sob
refrigeração e no Grupo 4, as amostras foram polidas
com as pontas SHOFU com refrigeração e pasta dia-
mantada: Crystar-Past (Kota).

Figura 3. Sistema de pontas de silicone abrasiva para poli-
mento em cerâmica

Realizados os procedimentos de acabamento e poli-
mento, as amostras eram lavadas e secas em papel
absorvente e submetidas à análise quantitativa de rugo-
sidade superficial através da leitura de Ra (rugosidade
média) em Rugosímetro (Suftest SJ – 201P – Mitutoyo –
Departamento de Dentística – FOUSP) calibrado a fim
de aferir leitura dos corpos de prova de 4 mm de com-
primento e cut-off de 0,25 mm.
De posse dos valores numéricos de Ra, foi realizada

análise estatística desses resultados. Com o intuito de
caracterizar melhor o real perfil das superfícies, análises
qualitativas das amostras foram realizadas através da
obtenção de imagens tridimensionais em AFM (Micros-
cópio de Força Atômica – Digital Instruments – PUC –
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – De-
partamento de Física – Laboratório Van der Graaff). Pa-
ra a leitura das superfícies em AFM, o modo de opera-
ção de contato foi empregado e a área analisada foi de

20 x 20 µm2, cada área com 512 pontos varridos, com
velocidade de 2.03 Hz.

Resultados

Valores de Ra obtidos em rugosímetro foram submeti-
dos à análise de variância e teste de Tukey, com nível
de significância de 5%, com auxílio do software GMC
versão 8.1, desenvolvido pelo Professor Dr. Geraldo
Maia Campos, Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto – USP.
A análise estatística demonstrou haver diferença esta-

tisticamente significante entre os grupos que receberam
ajuste e polimento, que apresentaram maiores valores de
rugosidade, quando comparados ao grupo que recebeu
apenas glaze. Não foi detectada diferença estatisticamen-
te significante entre os tratamentos empregados nos Gru-
pos: 2, 3 e 4. A análise qualitativa realizada em AFM de-
monstrou que as amostras que receberam apenas gla-
zeamento, apresentaram maior lisura do que aquelas que
receberam ajuste e polimento, ilustrando assim, os resul-
tados obtidos em rugosímetro (Figuras 4-7).

Figura 4. Imagem em AFM Figura 5. Imagem em AFM
(Grupo 1) (Grupo 2)

Figura 6. Imagem em AFM Figura 7. Imagem em AFM
(Grupo 3) (Grupo 4)

Discussão

As cerâmicas atuais alcançam ótimos resultados clíni-
cos e a preocupação com a longevidade destas restau-
rações tem sido o motivo de diversas pesquisas. A eta-
pa de ajuste intra-oral das cerâmicas e seu posterior
polimento têm relação direta com o sucesso clínico, já
que, o polimento intra-oral minimiza defeitos superficiais
e rugosidade criada durante o ajuste oclusal.
Tais defeitos superficiais poderiam gerar áreas de

concentração de tensões e propagação de trincas. De-
vido à importância do polimento intra-oral, é de grande
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relevância o estudo da eficiência de sistemas polidores
de cerâmicas.
Segundo Haywood et al.7 (1989) o polimento realiza-

do sob refrigeração é capaz de produzir maior lisura su-
perficial, embora os próprios autores comentem a difi-
culdade de visualização do campo causada por tal pro-
cedimento e a necessidade de se interromper seguidas
vezes prolongando o tempo clínico. A possibilidade do
emprego a seco de algumas pontas polidoras é ques-
tionável, devido ao possível aquecimento que poderia
ser gerado, considerando o material cerâmico, que não
é bom condutor térmico, tal fato ainda é controverso na
literatura.
Existem diferentes sistemas polidores que alegam al-

cançar efeito semelhante ao obtido através do glazea-
mento em laboratório; alguns sistemas indicam sua utili-
zação a seco e outros, sob refrigeração. O resultado fi-
nal, obtido com estes sistemas, está relacionado com o
emprego correto de cada material. Muitas variáveis co-
mo por exemplo, a granulometria de seus materiais
abrasivos e a força exercida pelo operador durante o
ato de polir, determinarão um resultado final. De acordo
com Vasconcellos15 (2003), diferentes tipos de cerâmi-
cas parecem reagir diferentemente a cada sistema poli-
dor. A única certeza encontrada na literatura é que o
emprego de pontas diamantadas em ordem decrescen-
te de abrasividade previamente ao uso de pontas poli-
doras, melhora o resultado final do polimento.
O sistema Shofu de pontas de carbeto de silício tem

demonstrado bons resultados na literatura internacio-
nal2. O fabricante indica seu uso tanto a seco como sob
refrigeração, por isso, neste trabalho investigou-se o
efeito da presença ou não da refrigeração.
Os resultados obtidos neste estudo concordam com

diversos relatos4-5,13 em que os procedimentos polidores
testados não foram capazes de promover lisura su-
perficial comparável àquela do glazeamento superficial
obtido em laboratório.
Uma vez que o ajuste pós-cimentação torne-se im-

prescindível, os autores recomendam o emprego prévio
das pontas diamantadas seqüenciais. Seguida pelas
pontas polidoras também em ordem seqüencial, sem-
pre em decrescente abrasividade, no caso, a Standard,
seguida da Ultra e finalmente a Ultra II, com ou sem re-
frigeração, e com ou sem pasta diamantada. De acordo
com a metodologia empregada, a presença ou não da
água ou pasta, não apresentou diferenças estatistica-
mente significantes, que justifiquem seu emprego.
Segundo alguns trabalhos, os autores6,9 citam a difi-

culdade de se estabelecer um ponto “ótimo” ou o ideal
de rugosidade que um material restaurador deva alcan-
çar após o polimento. De acordo com Willems et al.16
(1991) a rugosidade final após o polimento deve ser se-
melhante a do esmalte dentário, já segundo Hegedüs et
al.8 (1999) e Quiryen e Bollen14 (1995), valores de rugo-

sidade superficial média (Ra) devem ser inferiores a 0,2
µm, propiciando assim, mínima retenção de biofilme, tal
limiar proposto pelo autor, não é encontrado pela maio-
ria dos trabalhos laboratoriais.
Ao se confrontar os resultados deste trabalho com os

valores de Ra encontrados para o esmalte dentário, que
oscila entre: 0,64 e 1,3 µm, pode-se verificar que, ape-
sar da análise estatística demonstrar diferença entre os
grupos que receberam ajuste e polimento em relação
ao grupo que recebeu glaze, todos os valores absolutos
encontrados estariam compatíveis com os registrados
para o esmalte dentário, poder-se-ia desta forma, consi-
derar a rugosidade superficial detectada em todos os
grupos estudados, como clinicamente aceitável.
É importante ressaltar que a rugosidade superficial

de um material restaurador define a maior ou menor: re-
tenção de biofilme, impregnação de corantes e desgas-
te do elemento antagonista, em contrapartida ela é ape-
nas um dos fatores a ser considerado quando se almeja
o sucesso clínico de restaurações cerâmicas4.
Com a intenção de caracterizar o real perfil das su-

perfícies estudadas, o presente estudo realizou ima-
gens tridimensionais em Microscópio de Força Atômica
dos espécimes. Tal análise qualitativa corrobora com os
resultados obtidos em rugosímetro, expondo visualmen-
te uma superfície de melhor lisura superficial do grupo
experimental que recebeu apenas glazeamento, em re-
lação aos grupos que receberam simulação de ajuste e
polimento.
A utilização do Microscópio de Força Atômica tem sido

relatada em diversos estudos e cada vez mais vem se
tornando comum para análises de biomateriais, pois apre-
senta alta resolução e permite a obtenção de imagens
tridimensionais precisas de uma superfície. Represen-
tando uma excelente ferramenta de avaliação e carac-
terização de rugosidade superficial de um material1-3,10-12,17.

Conclusões

Baseado nos dados obtidos pela metodologia aplica-
da, pode-se concluir:
1. O sistema polidor Shofu pode ser empregado com

ou sem refrigeração e com ou sem pasta diamantada
sobre a cerâmica d.SIGN.
2. A lisura superficial obtida com a aplicação do gla-

zeamento em laboratório foi superior àquela obtida pelo
procedimento utilizado para o polimento intra-oral.
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