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Resumo
Objetivo – Avaliar a superfície de zircônia tratada com óxido de sílica e posterior irradiação com laser de Er:YAG (λ=2.940nm) quanto
a diferentes intensidades de energia do laser. Uma possibilidade de condicionamento da superfície da cerâmica é a utilização dos laseres
de alta potência. Diversos estudos têm avaliado a efetividade do laser de Er:YAG na odontologia entretanto, poucos são os relatos da
associação deste com a cerâmica de zircônia. Métodos – Foram utilizadas 08 pastilhas de cerâmica Cercon Smart (Degudent, Hanau,
Germany) estabilizada com 5% Y2O3, medindo 5x3x0.75 mm, incluídas em resina acrílica, que foram divididas em grupos de acordo
com o tratamento proposto com jateamento do óxido de sílica (Rocatec Soft) e/ou Laser de Er:YAG (λ=2.940nm, 200mJ, 400mJ e 500mJ).
Os espécimes foram avaliados através da microscopia eletrônica de varredura quanto a micromorfologia da superfície, assim como
quanto a quantidade de sílica impregnada na cerâmica. Resultados – A superfície da Y-ZTP foi alterada com o Laser de Érbio e a quan-
tidade de sílica impregnada foi proporcional a energia do Laser de Er:YAG empregada, sendo que os espécimes irradiados com a dose
de 500mJ apresentaram 91,4% maior porcentagem de sílica que os espécimes que somente receberam o jateamento com óxido de
sílica. Conclusão – A irradiação com laser de Er:YAG foi capaz de proporcionar uma maior impregnação do óxido de sílica à superfície
da zircônia.

Descritores: Lasers; Zircônio; Óxido de silício

Abstract
Objective – To evaluate the zirconia’s surface treated with oxide silica and subsequent irradiation with different intensities of energy
laser. One possibility of conditioning or alteration of the ceramic surface is the use of high power lasers. Several studies have evaluated
the effectiveness of this type of laser in dentistry, especially on the tooth surface, however, there are few reports of an association of laser
with zirconia ceramic (Y-TZP). Methods – It was used 08 ceramic plates Cercon Smart (DeguDent, Hanau, Germany), measuring
5x3x0.75mm, embedded in acrylic resin, which were divided into groups according to the proposed treatment with silica coating (Ro-
catec Soft) and / or Laser Er: YAG (λ = 2.940nm, 200mJ, 400mJ and 500mJ). The specimens were evaluated by scanning electron micros-
copy and measurement of the amount of silica impregnated. Results – The surface of Y-ZTP had morphological alterations with the
Erbium laser and the amount of silica impregnated was proportional to the energy of the Er: YAG laser used, specimes irradiated with a
dose of 500mJ presented 91,4%% more silica than the specimes with only treatment sílica coating. Conclusion – The laser irradiation
with Er: YAG after silica coating provides greater attachment to the silica oxide surface of zirconia.

Descriptors: Lasers; Zircônio; Silica oxide

Introdução
Na tentativa de substituir o metal das restaurações,

muitas cerâmicas reforçadas têm sido desenvolvidas e
testadas. Devido às suas propriedades mecânicas e es-
téticas com eficiência comprovada na área industrial,
o óxido de zircônio tem emergido na indústria odonto-
lógica1. As cerâmicas de zircônia apresentam ótimas
propriedades, biocompatibilidade, resistência flexural
e dureza, apresentando-se desta maneira, uma possível
alternativa para restaurações metalo-cerâmicas2.

A zircônia estabilizada com ítria pode manter sua
estrutura tetragonal a altas temperaturas e ser metaes-
tável a temperatura ambiente. Este material, designado
Y-TZP (yttria tetragonal zirconia polycrystals) tem sido
uma alternativa para a alumina como biomaterial, tanto
para aplicações odontológicas como em implantes or-
topédicos3. Por o motivo da dificuldade de cimentação
deste material, muitos trabalhos visam desenvolver téc-

nicas de retenção dos cimentos resinosos às infraestru-
turas da zircônia, como exemplo do jateamento com
óxido de sílica de 30 a 110μm, condicionadores para
metal, laseres de alta potência ou uma associação entre
métodos4.

O princípio do efeito do laser sobre as superfícies é
fototérmico, isto é, baseia-se na conversão de energia
luminosa em calor5. A quantidade de energia absorvida
pelas superfícies irradiadas depende de características
como pigmentação e conteúdo de água, do compri-
mento de onda da luz laser e seu modo de emissão5.

O laser de Er:YAG foi sugerido como forma de trata-
mento da superfície interna de restaurações indiretas
confeccionadas em compósitos e em dissilicato de lí-
tio6-7. Em ambos estudos, foi observado aumento na re-
sistência de união após a irradiação com laser. Apesar
destes resultados positivos, a ação do laser de Er:YAG
sobre outros materiais utilizados na confecção de res-



taurações indiretas, como as cerâmicas Y-TZP, precisa
ser determinada8.

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
superfície tratada com óxido de sílica e posterior irra-
diação com laser de Er:YAG (μ=2.940nm), analisando
quanto as diferentes intensidades de energia do laser.

Métodos
Delineamento experimental

O delineamento experimental desse estudo in vitro,
segue a confecção dos oito espécimes (5x3x0.75mm)
com cerâmica Y-TZP (Cercon Smart Ceramics – Degu-
dent, Hanau, Germany), estabilizada com 5% Y2O3,
os quais foram submetidos ao jateamento com óxido
de sílica e/ou sílica (Rocatec Soft) e/ou Laser de Er:YAG
(λ=2.940nm, 200mJ, 400mJ e 500mJ). Na sequência,
as superfícies dos espécimes foram analisadas por Mi-
croscopia Eletrônica de Varredura (MEV) quanto a sua
micromorfologia e análise quantitativa de óxidos de
sílica.

Confecção dos corpos de prova
Uma peça em cerâmica Y-TZP (Cercon Smart Cera-

mics – Degudent, Hanau, Germany), estabilizada com
5% Y2O3 foi cortada com disco diamantado (Série 15LC
Diamante – Isomet Buehler – Microstructural Analysis
Division, Lake Bluff, Illinois, 60044 – USA), à velocidade
de 600rpm, sob irrigação a água, para obtenção de 8
fatias com dimensões de 5x3x0.75mm, que foram poli-
das em ambos os lados com lixas de carbureto de silício
nas granulações 320, 400 e 600μm sob refrigeração.

Os espécimes foram limpos com água deionizada
em banho de ultra-som por 10 min e armazenados em
água deionizada até a aplicação dos tratamentos.

Tratamento com Laser Er:YAG – λ=2.940 nm 
(Fotona Medical Lasers, Slovenia)

Para a realização desta fase, 8 pastilhas de cerâmica
foram incluídas em resina acrílica, e divididas, aleato-
riamente, de acordo com o tratamento proposto (Tabela
1). Todas as irradiações foram sob refrigeração água/ar,
perpendicular à superfície e realizadas no Centro de
Biofotônica da FOUFBA com Laser Er:YAG –
λ=2.940nm, 200mJ/400mJ/500mJ, 20s, 5HZ, Ø=10mm.

Tratamento com óxido de sílica
O tratamento com óxido de sílica consiste no micro

jateamento com partículas de sílica de 30μm (Rocatec
Soft 3M ESPE) a uma distância padrão de 1cm e per-
pendicular à superfície, durante 20 segundos com pres-
são de 2,8 bars em movimentos circulares. 

Todos os espécimes foram limpos em ultrassom com
isopropanol 96% por 3 minutos após irradiação e /ou
jateamento.

Microscopia eletrônica de varredura
Os espécimes foram avaliados com microscopia ele-

trônica de varredura (JEOL, JCM 6522, Tóquio, Japão),

a fim de visualizar o efeito dos tratamentos na super-
fície da zircônia. Para isso, as amostras de cada grupo
foram preparadas e submetidas aos tratamentos ante-
riormente descritos. Posteriormente, todas as amostras
foram submetidas a pulverização catódica de ouro e
avaliadas com o microscópio eletrônico de varredura
(MEV) em 15kV, com ampliação de 1000x, quanto a
micromorfologia da superfície, assim como quanto a
mensuração da quantidade de sílica fixada na cerâ-
mica (JEOL, JCM 6522, Tóquio, Japão + NSS software).
As avaliações foram realizadas na Fundação Oswaldo
Cruz, Salvador/BA.

Resultados
A análise micromorforlógica dos espécimes mostrou

uma superfície lisa com “ranhuras” paralelas naqueles
não tratados – controle negativo. A zircônia submetida
ao jateamento com óxido de sílica – controle positivo –
apre sentou uma superfície rugosa compatível com o
tratamento oferecido. Já os espécimes irradiados com
Laser de Er:YAG tiveram sua topografia alterada de
acordo com a energia empregada: 200mJ – manteve
um padrão muito próximo ao controle negativo, suge-
rindo que a dose foi insuficiente para causar uma mo-
dificação morfológica na cerâmica; 400mJ – foi obser-
vada uma rugosidade difusa, contudo ainda eram
visualizadas as “ranhuras”, característica da superfície
sem tratamento; 500mJ – alterações mais profundas fo-
ram vistas, formando pseudo cavidades em diferentes
alturas (Figura 1).

Figura 1. Imagem da Microscopia Eletrônica de Varredura (1000X):
A – Controle negativo (superfície sem tratamento); B –
Controle positivo (jateamento com óxido de sílica); C –
Laser Er: YAG (200mJ); 

As superfícies das cerâmicas que foram irradiadas
com as diferentes doses, posteriormente ao jatea-
mento com óxido de sílica, apresentaram uma topo-
grafia similar ao espécime que foi apenas silicatizado.
Entretanto, os valores de sílica impregnada foram
bem diferentes quando se compara o controle posi-
tivo aos grupos que foram submetidos aos dois trata-
mentos, sendo que quanto maior a energia do laser
empregada maior a concentração da sílica. A pre-
sença de sílica foi 39% maior quando utilizou-se a
energia de 200mJ, aumentando para 54% ao irradiar
com 400mJ e 91,4% com a dose de 500mJ (Tabelas
2, 3, 4 e 5).
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Tabela 2. Resultado quantitativo para a amostra controle 
positivo.

  Element Net Weight % Atom %
  Line Counts
  C 560 5.21 12.20
  O 5482 39.19 68.88
  Al 1894 1.65 1.72
  Si 1027 0.82 0.82
  Zr 36807 53.12 16.38

  Total 100.00 100.00

Tabela 3. Resultado quantitativo para a amostra 200mJ.
  Element Net Weight % Atom %
  Line Counts
  C 324 3.12 7.57
  O 5520 39.47 71.89
  Al 2119 1.86 2.01
  Si 1358 1.10 1.14
  Zr 37389 54.45 17.39

  Total 100.00 100.00

Tabela 4. Resultado quantitativo para a amostra 400 mj.
  Element Net Weight % Atom %
  Line Counts
  C 1993 4.42 10.32
  O 24174 40.11 70.34
  Al 9246 1.91 1.98
  Si 6653 1.26 1.26
  Zr L 152673 52.30 16.09

  Total 100.00 100.00

Tabela 5. Resultado quantitativo para a amostra 400 mj.

  Element Net Weight % Atom %
  Line Counts

  C 1.184 4.46 11.00
  O 11163 36.04 66.69
  AI 3492 2.47 271
  Si 2073 1,9 1,57
  Zr 38544 5554 18.03

Total 100.00 100.00

Discussão
O Laser de Er:YAG tem sido pesquisado na busca

de criar efeitos termomecânicos em substratos, vapo-
rizando o seu conteúdo de água, que provoca a ex-

pansão seguida por microexplosões. Na superfície
cerâmica provoca micro cavitações que favorecem o
embricamento adesivo5. Arami et al.9 (2014) demons-
trou que a alteração de rugosidade superficial causada
na cerâmica Y-TZP pelo laser de Er:YAG é semelhante
a tratamentos com partículas de abrasão e, em com-
paração ao laser Nd:YAG evidencia ter vantagens ao
passo que não é capaz de formar microfissuras na
cerâmica. 

Em nosso estudo, ao analisarmos a superfície da zir-
cônia, foi observado que quanto maior a energia em-
pregada com o laser de Er:YAG maiores as alterações
criadas; e que doses baixas, como 200mJ, com os pa-
râmetros estipulados, são incapazes de modificar mor-
fologicamente a cerâmica Y-TZP. No estudo realizado
por Cavalcanti et al.10 (2009), em pastilhas de zircônia
tratadas com diferentes doses do Laser Er:YAG (200
mJ, 400mJ ou 600mJ, 5seg, 10HZ) conclui-se que as
energias mais altas levaram a alterações mais profun-
das, até mesmo a trincas, enquanto a menor dose pro-
vocou alterações mais suaves. Akyil et al.11 (2010) en-
controu que a irradiação com o laser Er:YAG (200
mJ/pulse, 10Hz, 10seg) aumentou a força de união
comparada a superfície não tratada e criou rugosidade
de superfície similar ao tratamento com partículas de
abrasão.

A ausência de trincas no nosso estudo pode ser atri-
buída à frequência mais alta, 600mJ, utilizada por Ca-
valcanti et al.10 (2009). Estes achados contradizem o
que Stubinger et al.12 (2008) demonstraram através de
análises por microscopia eletrônica de varredura, onde
a irradiação de laser Er:YAG era incapaz de alterar a
superfície da zircônia. Em contraste do efeito do laser
Er:YAG, Miranda et al.13 (2014) observaram que o laser
Er, Cr:YSGG é capaz de reduzir a rugosidade superficial
de discos de zircônia, não sendo portanto um laser que
promova alteração de superfície favorável a adesão13-14.
Arami et al.9 (2014) verificaram em estudo que para os
lasers Nd:YAG e de CO2, o aumento da potência é res-
ponsável pelo aumento da rugosidade da superfície ce-
râmica tratada, entretanto a quantidade de calor gerada
podem afetar a adesão e mecânica da cerâmica.

A pigmentação da superfície e seu conteúdo de água,
juntamente com outras características da superfície de-

Tabela 1. Distribuição dos grupos.

  Energia Modo Tempo Distância Frequência Jateamento
  Grupo (mJ) (seg) Focal (Hz) Ox. Sílica
  (mm)

  Controle ————— ————— ————— ————— ————— —————  Negativo
  Controle ————— ————— ————— ————— ————— X  Positivo
  Grupo 3 200 Pontual 20 10 5 —————
  Grupo 4 400 Pontual 20 10 5 —————
  Grupo 5 500 Pontual 20 10 5 —————
  Grupo 6 200 Pontual 20 10 5 X
  Grupo 7 400 Pontual 20 10 5 X
  Grupo 8 500 Pontual 20 10 5 X



terminam a quantidade de energia que é absorvida pela
superfície irradiada5. Para Cavalcanti et al.10 (2009) a ab-
sorção de energia do laser por cerâmica Y-TZP pode ser
comprometida, uma vez que os materiais a base de zir-
cônia pura são livres de água e apresentam uma coloração
branca e opaca. Entretanto, para Pedrazzi15 (2007), o con-
dicionamento de porcelana através do laser de alta po-
tência sem agente dopante não resultou em alterações
consistentes que pudessem favorecer a falta de adesão.
Seguindo esta linha, em nossa pesquisa não foi utilizado
agente dopante, entretanto outros estudos serão realizados
utilizando a hidroxiapatita como agente dopante, uma
vez que o laser de Er:YAG tem grande afinidade pela
mesma, baseando-se no estudo de Shiu et al.8 (2007).

A profundidade de penetração óptica neste tipo de
laser, é apenas alguns micrômetros5. Esta característica
pode ser vantajosa para o tratamento de superfície de
cerâmicas odontológicas já que as modificações estru-
turais seriam restritas à superfície, entretanto, os co-
nhecimentos sobre esses efeitos ainda são limitados. 

A aplicação de um revestimento triboquímico que
permite a união química a cimentos resinosos através
de uma agente silano tem sido recomendado16-17. En-
tretanto, essa adesão da sílica a zircônia é frágil, já que
a superfície deste material possui uma alta dureza, com
isso, a utilização do laser de Er:YAG posterior ao jatea-
mento, em nosso estudo, teve como objetivo fixar os
grânulos da silicatização, através da geração de calor,
a superfície da cerâmica. Os resultados mostraram que
a quantidade de sílica foi proporcional a energia utili-
zada, sendo que a dose de 500mJ proporcionou maior
quantidade de óxido de sílica na superfície, sem for-
mação de trincas.

Arami et al.9 (2014), conseguiu observar que a alte-
ração de rugosidade alcançada e modificação superfi-
cial da cerâmica após exposição a partículas abrasivas
de óxido de alumínio e laser de Er:YAG é favorável a
uma maior adesão, corroborando com nossos achados.
E Akin et al.18 (2012), demonstraram através de ensaio
mecânico de tração que a superfície da cerâmica 
Y-TZP tratada com Er:YAG resultou numa maior média
de força de tração quando comparada ao grupo que
não foi exposto a radiação laser, ratificando nossos re-
sultados. Em adição, o presente estudo soma a possibi-
lidade de utilização conjunta do laser Er:YAG após si-
licatização ser alternativa viável a utilização clínica,
necessitando portanto ainda de futuros estudos que te-
nham como objeto de investigação a zircônia e sua in-
teração com a luz laser.

Assim, a regulação e padronização da potência a ser
utilizada no laser, além da duração de aplicação são
muito importantes a fim de evitar prejuízos estruturais
à superfície da zircônia e torná-lo um método conve-
niente para uso clínico.

Conclusão
A aplicação do laser Er:YAG após silicatização é uma

alternativa clínica eficaz para obter um maior embrica-
mento dos óxidos de sílica e assim promover uma maior

adesão das cerâmicas Y-TZP. A aplicação das irradiações
de 400mJ e 500mJ alcançaram uma maior impregnação
na superfície da cerâmica e sem gerar danos.
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