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RESUMO 

 

 

Miranda RBP. Desenvolvimento de um compósito zircônia/vidro bioativo e estudo de 
filmes finos de sílica micro padronizada contendo nanohidroxiapatita aplicados sobre 
a zircônia [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2018. Versão Corrigida. 

 

 

Capítulo 1. A investigação teve como objetivo desenvolver filmes finos de sílica 

micropadronizada (FFSM) contendo micro-agregados de nanohidroxiapatita 

(nanoHA) que não ficassem totalmente cobertos pela sílica e assim pudessem 

interagir diretamente com as células vizinhas e o objetivo específico foi avaliar o 

efeito da presença de dois filmes (FFSM com ou sem a adição de 

nanohidroxiapatita) na resistência característica (σ0) e no módulo de Weibull (m) de 

uma Y-TZP. Processamento sol-gel e litografia foram usados para aplicar o FFSM 

sobre os espécimes de Y-TZP. Três grupos experimentais foram produzidos: Y-TZP, 

Y-TZP+FFSM e Y-TZP+FFSM+nanoHA borrifada. Todas as superfícies foram 

caracterizadas por MEV/EDS e testadas em resistência à flexão em quatro pontos 

(n=30) em água a 37°C. A análise de Weibull foi usada para determinar σ0 e m 

(método de probabilidade máxima). A Y-TZP foi recoberta com êxito com o FFSM e 

FFSM+nanoHA. Micrografias indicaram que os micro-agregados de nanoHA não 

foram totalmente cobertos pela sílica. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos experimentais para σ0 e m. Essa investigação obteve 

sucesso em produzir filmes finos de sílica micropadronizada contendo micro-

agregados de nanoHA que permaneceram expostos ao meio ambiente. Os filmes 

desenvolvidos não prejudicaram a confiabilidade estrutural da Y-TZP comercial, 

como confirmado pela estatística de Weibull. Capítulo 2. Objetivos: avaliar o efeito 

da concentração de vidro bioativo (VB), de zero e 10% em massa e da temperatura 

de sinterização (1.200°C e 1.300°C) na microestrutura, densidade relativa e 

resistência à flexão do compósito Y-TZP/VB. Material e métodos: os pós de Y-TZP e 

Y-TZP/VB foram prensados uniaxialmente e sinterizados a 1.200°C e 1.300°C por 1 

hora. A microestrutura foi caracterizada pela análise de difração de raios X, 

microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva (EDS). A 

densidade relativa foi calculada por meio dos valores de densidade obtidos pelo 



 

 

princípio de Archimedes. Para a resistência à flexão, espécimes (n=6) foram 

fraturados no teste de resistência à flexão biaxial usando um dispositivo de pistão 

sobre 3 esferas em uma máquina universal de ensaios. Resultados: a adição de VB 

diminuiu o tamanho de grão do compósito, aumentou as porosidades e causou uma 

diminuição significativa na densidade relativa (Y-TZP/1.300°C=97,7%a; Y-

TZP/1.200°C=91,1%b; Y-TZP/VB/1.300°C 79,7%c e Y-TZP/VB/1.200°C 77,4%d) e 

diminuiu também significativamente a resistência à flexão (em MPa, Y-

TZP/1.300°C=628,3a; Y-TZP/1.200°C=560,8b; Y-TZP/VB=1.300°C=189,1c e Y-

TZP/VB/1.200°C=153,0c). As fases cristalinas de zircônia cúbica estabilizada por 

cálcio e silicato de sódio zircônio foram formadas após a adição de VB. Conclusão: a 

adição de vidro bioativo na Y-TZP aumentou a porosidade e resultou na formação de 

zircônia cúbica estabilizada com cálcio e silicato de sódio zircônio. A adição de vidro 

também resultou na diminuição do tamanho de grão, densidade e resistência à 

flexão. Os espécimes sinterizados a 1.300°C mostraram valores de densidade 

superior e grãos maiores quando comparados ao grupo sinterizado a 1.200°C. 

 

Palavras-chave: Filmes finos. Micro-padrões. Implantes dentários. 

Nanohidroxiapatita. Zircônia. Vidros bioativos. Propriedades mecânicas. 



 

ABSTRACT 

 

 

Miranda RBP. Develompment of a zirconia composite/bioativo glass and study of 
micropatterned silica thin films containing nanohydroxiapatite applied to zirconia 
[thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. 
Versão Corrigida. 

 

 

Chapter 1. This investigation aimed at developing micropatterned silica thin films 

(MSTF) containing nanoHA micro-aggregates that were not completely covered by 

silica so that they could directly interact with the surrounding cells and the specific 

objectives was to evaluate the effect of the presence of two films (MSTF with or 

without nanoHA addition) on the characteristic strength (σ0) and Weibull modulus (m) 

of a Y-TZP. Sol-gel process and soft-lithography were used to apply the MSTF onto 

the Y-TZP specimens. Three experimental groups were produced: Y-TZP, Y-

TZP+MSTF and Y-TZP+MSTF+sprayed nanoHA. All surfaces were characterized by 

SEM/EDS and tested for four-point flexural strength (n=30) in water at 37°C. Weibull 

analysis was used to determine m and σ0 (maximum likelihood method). Y-TZP was 

successfully coated with MSFT and MSFT+nanoHA. SEM micrographs indicated that 

the micro-aggregates of nanoHA were not entirely covered by the silica. There was 

no statistically significant difference among the experimental groups for σ0 and m. 

This investigation was successful in producing a micropatterned silica thin film 

containing nanoHA micro-aggregates that remained exposed to the environment. 

The developed films did not jeopardize the structural reliability of a commercial Y-

TZP, as confirmed by the Weibull statistics. Chapter 2. Objectives: to evaluate the 

effect the bioactive glass (BG) concentration (0 and 10wt%) and the sintering 

temperature (1.200°C and 1.300°C) on the microstructure, relative density and 

flexural strength of the composite Y-TZP/BG. Methods: The Y-TZP and Y-TZP/BG 

powders were uniaxially pressed and sintered at 1.200°C or 1.300°C for 1 h. The 

microstructure was characterized by X-ray diffraction analysis, scanning electron 

microscopy and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Relative density was 

calculated from density values obtained using the Archimedes’ principle. For the 

flexural strength, specimens (n=6) were fractured in a biaxial flexural setup using a 

piston-on-3-balls fixture in a universal testing machine. Results: BG addition 



 

 

decreased the grain size of the composite, increased porosity and caused a 

significant decrease in the relative density (Y-TZP/1.300°C=97.7%a; Y-

TZP/1.200°C=91.1%b; Y-TZP/BG/1.300°C 79.7%c and Y-TZP/BG/1.200°C 77.4%d) 

and flexural strength (in MPa, Y-TZP/1.300°C=628.3a; Y-TZP/1.200°C=560.8b; Y-

TZP/BG=1.300°C=189.1c and Y-TZP/BG/1.200°C=153.0c). The crystalline phases of 

calcium stabilized cubic zirconia and sodium zirconium silicate were formed after the 

addition of BG. Conclusion: Addition of bioactive glass to Y-TZP increased porosity 

and resulted in the formation of calcium stabilized cubic zirconia and sodium 

zirconium silicate. Also, glass addition resulted in decrease in grain size, density and 

flexural strength. Composite specimens sintered at 1.300°C showed the highest 

density values and larger grains compared to those sintered at 1.200°C 

 

 

Keywords: Thin films. Micropatterning. Dental implants. Nanohidroxyapatite. Zirconia. 

Bioactive glass. Mechanical properties.  
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1 CAPÍTULO I: FILMES FINOS DE SÍLICA MICRO-PADRONIZADA COM MICRO-

AGREGADOS DE NANOHIDROXIAPATITA PARA IMPLANTES DENTÁRIOS DE 

Y-TZP  

 

 

1.1 Introdução 

 

 

O titânio é considerado o biomaterial padrão-ouro para substituir a raiz 

dentária. Boa biocompatibilidade e altas propriedades mecânicas são características 

que explicam o sucesso em longo prazo desse biomaterial [1, 2]. Entretanto, em 

certas situações clínicas, a coloração acinzentada do titânio pode prejudicar os 

resultados estéticos, como na reabilitação de pacientes com a linha do sorriso alto 

e/ou biotipo gengival fino [3]. Outros problemas relacionados aos implantes de titânio 

são as respostas alérgicas e a periimplantite [4, 5]. A zircônia tetragonal policristalina 

estabilizada por ítria (Y-TZP) tem sido utilizada como uma alternativa ao titânio 

devido à sua coloração esbranquiçada, a qual resulta em melhores resultados 

estéticos, pois evita a presença de halos escurecidos no tecido peri-implantar [3, 6]. 

Outra vantagem da Y-TZP em relação ao titânio é a baixa susceptibilidade à adesão 

bacteriana em sua superfície [7]. 

A Y-TZP tem sido utilizada amplamente na odontologia em diferentes 

aplicações, como bráquetes ortodônticos, coroas, próteses parciais fixas, 

intermediários e implantes dentários [6, 8, 9]. O sucesso desse biomaterial na área 

dentária é associada à sua excelente tenacidade a fratura em comparação as outras 

cerâmicas dentárias. Tenacidade à fratura é a capacidade do material resistir à 

propagação instável de trincas e, para a Y-TZP, essa propriedade é melhorada pelo 

mecanismo de tenacificação de transformação displaciva [10]. Esse fenômeno é 

iniciado quando o componente cerâmico está sobre tensão, o que leva à 

transformação de fase dos grãos da zircônia da fase cristalina tetragonal para a fase 

monoclínica, resultando em uma expansão volumétrica e consequentemente na 

geração de tensões de compressão ao redor de defeitos preexistentes dentro do 

material [11]. 

Um fator muito importante para o sucesso de qualquer biomaterial é a 

interação da sua superfície com as células dos tecidos locais. Um dos fatores que 
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afetam essa interação é a topografia superficial do material, que pode modular o 

comportamento celular. Estudos prévios mostram que as superfícies com topografia 

micropadronizada tem o potencial de melhorar a adesão, migração e proliferação 

celular, assim como induzir alterações morfológicas e diferenciação celular. Esses 

eventos são usualmente associados a uma osseointegração mais rápida e confiável 

[12, 13]. 

A Y-TZP é um biomaterial relativamente bioinerte, portanto alterações 

superficiais tem sido introduzidas para aumentar sua bioatividade, otimizando a 

osseointegração e reduzindo as taxas de falhas [14-17]. Essas alterações 

superficiais podem ser realizadas por adição ou remoção de material. Os métodos 

subtrativos envolvem ataque eletroquímico ou processamento mecânico, como 

jateamento e ablação a laser [14, 16, 18, 19]. Entretanto, essas técnicas resultam 

em uma transformação de fase indesejável e na geração de defeitos superficiais que 

podem afetar negativamente as propriedades mecânicas e consequentemente a 

confiabilidade estrutural do implante. Exemplos de métodos aditivos são os 

recobrimentos com cálcio e fosfato ou os filmes finos de sílica micropadronizados, 

que combinam litografia e síntese sol-gel. Um possível sinergismo entre essas duas 

últimas técnicas pode resultar na produção de superfícies com topografia controlada, 

homogeneidade química e baixo custo [15, 19, 20]. 

Cerâmicas de fosfato de cálcio (CaP) são amplamente utilizadas para 

melhorar a osseointegração e a regeneração óssea, mas devido à sua baixa 

resistência à flexão, tenacidade à fratura e dureza, esses materiais são normalmente 

usados como arcabouços, recobrimentos ou partículas bioativas integradas à 

superfície dos filmes [21]. A Hidroxiapatita (HA) é uma das cerâmicas de CaP mais 

usadas, sendo encontrada nos dentes e ossos humanos. Recentemente, grânulos 

de nanohidroxiapatita (nanoHA) foram desenvolvidos e resultados mostraram uma 

melhor proliferação celular quando comparados com grânulos de micro-

hidroxiapatita [22]. O uso de micro-agregados de nanoHA como material bioativo 

associado com filmes finos de sílica micropadronizado tem demonstrado bom 

potencial de regeneração tecidual guiada [15]. 

Um trabalho pioneiro comparou a adesão celular e a orientação inicial das 

células da medula óssea humana cultivadas em dois diferentes filmes de sílica: liso e 

contendo sílica micro-padronizada. Os resultados mostraram que apenas o último 

causou um alongamento significativo das células, que se tornaram orientadas 
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paralelamente ao longo eixo das linhas durante os estágios iniciais da proliferação 

celular [23]. Um outro trabalho comparou a adesão das bactérias em espécimes de 

Y-TZP com e sem a presença de filmes finos de sílica. Espécimes revestidos com os 

filmes mostraram uma adesão bacteriana significativamente menor quando 

comparados com os espécimes sem revestimento [24]. Um estudo avaliou a 

resposta biológica de filmes finos de sílica micropadronizados contendo micro-

agregados de nanoHA, entretanto, a análise microestrutural do filme mostrou que as 

partículas de nanoHA estavam completamente recobertas pelo filme de sílica, 

impedindo a interação direta das células com os micro-agregados [15]. Embora 

muitos estudos tenham caracterizado biologicamente os filmes finos de sílica micro-

padronizados, há uma carência de estudos avaliando os efeitos desse tipo de 

recobrimento na confiabilidade mecânica da Y-TZP [12, 13, 15, 19, 23-25]. Esse tipo 

de caracterização é relevante porque as alterações superficiais em materiais 

cerâmicos podem criar defeitos superficiais que diminuirão o tempo de vida clínica 

do biomaterial. 

 

 

1.2 Revisão de Literatura 

 

 

1.2.1 Implantes cerâmico 
 

 

Quando comparados aos implantes de titânio, que estão relacionados a 

algumas reações imunes quando avaliados in vivo, a zircônia tetragonal estabilizada 

por ítria (Y-TZP) não desencadeia respostas locais ou sistêmicos quando usado 

como implante oral e, portanto, pode ser considerada como uma boa indicação para 

pacientes que possuem sensibilidade ao metal [6, 26]. Além da alta 

biocompatibilidade, a Y-TZP também é conhecida por permitir melhores resultados 

estéticos quando comparada ao titânio, especialmente em relação aos tecidos 

gengivais ao redor dos implantes. De fato, a coloração escurecida dos implantes de 

titânio pode comprometer o resultado estético em pacientes com o biotipo gengival 

fino ou em situações de exposição do implante devido à retração gengival [3].  
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No entanto, é importante ressaltar, que os implantes metálicos apresentam 

uma tenacidade à fratura que é geralmente de 6 a 10 vezes superior à dos implantes 

cerâmicos e a Y-TZP é bioinerte [27]. Um material bioinerte tem uma interação pobre 

com os tecidos vivos circunvizinhos e essa característica pode afetar negativamente 

o processo de osseointegração [28]. No entanto, existem muitos estudos e 

desenvolvimentos com propostas para resolver esse problema geralmente por meio 

de modificações superficiais da superfície do implante de zircônia, a fim de aumentar 

a integração com o osso [14-16, 29]. 

O grande sucesso atual da Y-TZP e sua diversidade de aplicações com 

relativas altas taxas de sucesso se iniciou com Garvie nos anos 70, que se referiu a 

esse material como uma cerâmica equivalente ao aço (ceramic steel). Geralmente a 

fase tetragonal da zircônia apenas existe nas temperaturas entre 1.170°C e 2.370°C, 

enquanto a fase monoclínica ocorre em temperaturas inferiores a 1.170°C e a fase 

cúbica em temperaturas superiores a 2.370°C. Ao dopar a zircônia com ítria, foi 

possível manter a fase cristalográfica tetragonal à temperatura ambiente [11]. 

Quando a Y-TZP é submetida a tensões, como por exemplo as originadas na 

mastigação, ocorre a transformação da fase tetragonal para a fase monoclínica (T-

M). Essa transformação é acompanhada de um aumento volumétrico ao redor de 3 e 

5% que gera tensões de compressão ao redor da ponta de defeitos preexistentes no 

material e dificulta a propagação desses. Todo esse processo leva a um aumento na 

capacidade da Y-TZP de resistir à propagação instável de trincas, tornando-a a 

cerâmica odontológica com maior tenacidade a fratura [10, 30].  

Embora a Y-TZP seja atualmente o principal biomaterial usado para a 

produção de implantes dentários, os problemas clínicos com as próteses de quadril 

de Y-TZP nos anos 2000 demonstraram que este material seria susceptível ao 

envelhecimento por meio do fenômeno de degradação a baixa temperatura (aging 

ou low temperature degradation – LTD). Posteriormente, esse episódio foi associado 

a um método de processamento de lotes específicos de zircônia que falharam [31]. 

Até hoje, o fenômeno de LTD ainda não é totalmente compreendido e a literatura se 

mostra controversa em relação ao efeito desse fenômeno nas propriedades 

mecânicas da Y-TZP, enquanto alguns mostram um aumento na resistência á flexão 

[32-34], outros mostram uma redução [35, 36]. 

Sabe-se que essa degradação está associada à simples presença de 

umidade em contato com a Y-TZP e consiste na transformação espontânea e 
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progressiva dos grãos de zircônia da fase cristalina tetragonal para a fase 

monoclínica. Inicialmente, os efeitos deste fenômeno são observados em escala 

nanométrica sem causar muito perigo para a integridade do material. No entanto, 

esses defeitos podem evoluir lentamente e se transformar em alterações 

macroscópicas, como rugosidade superficial e micro-trincas na superfície da Y-TZP, 

e consequentemente causar a falha da cerâmica [30, 37].  

A microestrutura da Y-TZP utilizada como implantes dentais é composta de 

grãos tetragonais no formato equiaxial que foram sinterizados com densidade teórica 

próxima a 100% [30, 38]. Os grãos foram mantidos com tamanho que variaram entre 

0,2 a 1 µm, uma vez que grãos maiores resultam na instabilidade da fase tetragonal 

[39]. Outro importante componente presente da Y-TZP com aplicação odontológica é 

a alumina, que começou a ser adicionada em pequenas concentrações (0,25% em 

massa) ao pó cerâmico para facilitar a sinterabilidade e consequentemente a 

densidade final [40]. Mais tarde, foi observado que a adição de alumina evitava a 

degradação a baixas temperaturas [41]. 

Além da Y-TZP, outros compósitos cerâmicos policristalinos alternativos estão 

sendo desenvolvidos, com o objetivo de manter as boas propriedades mecânicas da 

Y-TZP, melhorar a resposta biológica e aumentar a estabilidade in vivo. Um desses 

compósitos é a alumina reforçada com zircônia (ATZ, alumina toughened zircônia), 

que consiste de uma mistura de 20% em massa de alumina e 80% de Y-TZP. 

Trabalhos mostram que esse material tem uma maior resistência, menor 

susceptibilidade ao LTD e uma capacidade de osseointegração semelhante à Y-TZP 

[42, 43]. Outro compósito em desenvolvimento é o Y-TZP/TiO2, que mostra um maior 

crescimento celular que a Y-TZP e capacidade de formar hidroxiapatita quando 

imerso em SBF [44, 45]. No entanto, ainda são necessários mais estudos in vivo 

com esses compósitos, para depois serem realizados estudos clínicos. 

Existem muitos estudos in vivo que mostram que implantes de Y-TZP com 

alterações superficiais apresentam níveis de osseointegração comparáveis à dos 

implantes de titânio [46]. Em relação aos estudos clínicos, enquanto para os 

implantes de titânio existem muitos que superam 10 anos, para os implantes de Y-

TZP nenhum realizou acompanhamentos tão longos. Um trabalho avaliou 831 

implantes de Y-TZP por cinco anos, e a taxa de sucesso foi de 95% [47]. Já outro 

mostrou uma taxa de sucesso de apenas 82% após três anos de acompanhamento 

de 170 implantes [48]. Um estudo acompanhou 20 implantes em áreas estéticas por 
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um período de quatro anos e apresentou uma taxa de sucesso de 100% [49]. Outro 

estudo acompanhou 105 implantes de Y-TZP por três anos e observou uma 

pequena perda óssea no primeiro ano, aposição óssea no terceiro ano e uma taxa 

de sucesso de 95,4% [50]. Porém, todos os estudos afirmam que apesar do grande 

potencial que os implantes de Y-TZP mostram, ainda são necessários estudos 

clínicos com maior número de pacientes e períodos maiores de acompanhamento. 

 

 

1.2.2 Alteração superficial  

 

 

As alterações superficiais realizadas nos implantes dentários tem sido 

desenvolvidas com a finalidade de melhorar as respostas biológicas e favorecer o 

processo de osseointegração. Antes das alterações superficiais, os implantes 

usinados foram usados por muito tempo. Esses implantes seguiam os protocolos 

clássicos e muitos meses eram fundamentais para se obter a osseointegração. 

Consequentemente, com a evolução da implantodontia, implantes com mudanças 

químicas e topográficas foram substituindo os implantes usinados [51, 52]. 

São muitas as formas de alterar a superfície de um implante. Uma forma é por 

meio do jateamento de partículas de alumina na superfície da Y-TZP, antes da 

sinterização final dessa cerâmica. Os resultados mostraram que a rugosidade da Y-

TZP foi aumentada e a adesão de osteoblastos foi melhorada nas superfície jateada 

em comparação a Y-TZP não jateada [14]. Uma outra metodologia envolve a 

utilização simultânea de jateamento e ataques ácidos (o ácido hidrofluorídrico por 15 

minutos). Os resultados mostraram que as células tronco humanas semeadas nessa 

superfície apresentaram uma maior proliferação e diferenciação que aquelas sem 

esse tratamento [16]. A literatura também relata a utilização do laser como uma 

forma de alterar a superfície de implantes dentários e com grande potencial de 

promover a diferenciação de células tronco em osteoblastos [18].  

Outras metodologias envolvem a adição de uma camada de revestimento aos 

implantes dentários. Um desses métodos é o recobrimento biomimético que 

possibilita a formação de hidroxiapatita na Y-TZP sem alterar suas propriedades 

mecânicas. Esse método consiste na imersão do material em uma solução de 

silicato de sódio (SS) por um período de sete dias a 37°C e depois são imersos por 
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sete dias novamente em uma solução de composição iônica semelhante ao plasma 

sanguíneo (SBF – Simulated Body Fluid) em uma concentração 1,5 vezes superior 

ao SBF (1,5 SBF) [29]. Outra técnica com grande potencial envolve criar micro 

padrões bioativos de sílica sobre a Y-TZP, essa técnica envolve a síntese sol gel da 

sílica e a litografia branda. Estudos mostram que esses micro-padrões interferem na 

orientação, morfologia, proliferação e diferenciação celular [15, 25].  

No entanto, em comparação com o titânio ou as ligas de titânio, a Y-TZP 

apresenta menor tenacidade à fratura. [27]. São muitos os fatores que podem levar à 

falha do implante, como os defeitos de fabricação, colocação e posição inadequada, 

acúmulo de tensões durante a mastigação e defeitos originários da alteração 

superficial [53]. Dessa forma, ao realizar uma modificação superficial de um implante 

cerâmico, seria mandatório realizar a caracterização mecânica, para determinar se 

essas alteração pode ou não favorecer a fratura do implante. 

 

 

1.3 Proposição 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento de filmes 

finos de sílica micro-padronizados contendo micro-agregados não completamente 

cobertos por sílica, para que esses possam interagir diretamente com as células 

circundantes e como objetivo específico avaliar o efeito da presença de dois filmes 

(FFSM com ou sem a adição de nanohidroxiapatita) na resistência característica (σ0) 

e no módulo de Weibull (m) de uma Y-TZP. A hipótese nula foi de que os filmes 

aplicados não afetariam as propriedades mecânicas da Y-TZP . 
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1.4 Materiais e métodos 

 

 
1.4.1 Preparação dos espécimes de Y-TZP 

 

 

As barras de Y-TZP para a caracterização mecânica foram obtidas a partir de 

blocos comerciais parcialmente sinterizados (Vita Zahnfabrik, Alemanha) cortados 

com um disco de diamante (Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, EUA) com irrigação de 

água. Todas as arestas foram chanfradas, de acordo com a ISO 6872:2008 [54]. Os 

espécimes foram sinterizados no forno Zyrcomat (Vita Zahnfabrik, Alemanha) a 

1530°C/2 horas. O tamanho final dos espécimes após a sinterização foi de 

aproximadamente 1,7 mm x 4,0 mm x 24,0 mm.  

 

 

1.4.2 Desenvolvimento dos filmes finos de sílica micropadronizada (FFSM) e 

FFSM/nanoHA 

 

 

Uma metodologia combinada de litografia e sol-gel foi usada para produzir 

FFSM na superfície dos espécimes de Y-TZP [15, 19, 20]. Filmes finos de SiO2 

híbridos foram produzidos através de um processo sol-gel com catálise ácida em 

uma única fase, usando metiltrietoxisilano (MTES, Sigma-Aldrich, EUA) e 

tetraetilortosilicato (TEOS, Sigma-Aldrich, EUA) como precursores de SiO2. Álcool, 

ácido acético e nítrico atuaram como solventes e catalisadores respectivamente. O 

sol foi preparado a 40ºC por 3 horas e foi envelhecido por 24 horas a 4ºC. 

A superfície micropadronizada foi criada pelo método de litografia. 

Fotolitografia UV foi usada para produzir o modelo mestre com linhas (5 μm de altura 

e 10 μm de espaçamento entre elas) em uma sala limpa classe 100. 

Subsequentemente, moldes negativos de polidimetilsiloxano. (PDMS, Silastic T-2, 

Dow Corning, EUA) foram obtidos pela mistura de catalisador e pasta base, os quais 

foram depositados sobre o modelo mestre. Em seguida, os moldes negativos foram 

usados para imprimir os sois de SiO2 nos espécimes de Y-TZP. Os moldes de 

PDMS foram removidos dos espécimes de Y-TZP quando a sílica estava no estado 
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gel. Para o grupo FFSM/nanoHA, uma solução de álcool com micro agregados de 

nanoHA (nanoHA, Fluidinova SA, Portugal) em concentrações (µg/µl) de 25, 12,5 e 

3,2 foram borrifadas diretamente no filme micro-padronizado de sílica. Os espécimes 

foram então tratados termicamente a 500°C por 60 minutos com uma taxa de 

aquecimento de 5°C/min. 

 

 

1.4.3 Análise microestrutural e de Weibull 

 

 

As análises morfológica, topográfica e química foram realizadas com 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS, FEI Quanta 400FEG ESEM/EDAX Genesis X4M, EUA). Todos os espécimes 

foram revestidos por pulverização com um filme fino de paládio-ouro. 

Para a análise de Weibull, a resistência à flexão em quatro pontos (σf) foi 

determinada usando uma máquina universal de ensaios (EMIC DL 2000, Brasil) com 

uma taxa de carregamento de 0,5 mm/min com espécimes (n=30 para cada grupo)  

imersos em água. A resistência à flexão foi calculada de acordo com a equação 1: 

 

 

 

 

 

onde, P é a carga de fratura (N), l é a distancia entre os apoios (20 mm), w é a 

largura (mm) e b é a espessura (mm). O módulo de Weibull (m) e a resistência 

característica (σ0), com os respectivos limites superiores e inferiores dos intervalos 

de confiança de 95% foram calculados usando o método de probabilidade máxima. 
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1.5 Resultados 

 

 

1.5.1 Microestrutura 

 

 

A figura 1.1a-c mostra micrografias de espécimes de Y-TZP revestidos com 

os filmes bioativos. Os micro-agregados de nanoHA apresentaram formato esférico e 

estavam localizados sobre ou entre as linhas do filme. A distribuição dos micro-

agregados nos filmes de sílica foi heterogênea. Na figura 1.1a-b, é possível observar 

muitos micro-agregados localizados nos espaços entre as linhas formadas pelo filme 

de sílica. Em alguns casos, os micro-agregados formaram pontes de nanoHA que 

conectavam duas linhas adjacentes. Essas pontes não foram observadas quando a 

menor concentração (3.2 μg/μl) foi utilizada (Figura 1.1c). Considerando-se que uma 

melhor distribuição dos micro-agregados pode resultar na otimização do alinhamento 

celular, o filme com menor concentração de nanoHA foi escolhido para os testes 

mecânicos. 

A figura 1.1d-f mostra micrografias eletrônicas de varredura da superfície dos 

três grupos avaliados no presente estudo. O grupo Y-TZP (Figura 1.1d) mostra uma 

estrutura totalmente cristalina, em que os grãos de zircônia podem ser observados. 

Para o grupo FFSM (Figura 1.1e), é possível observar linhas com 5 μm de largura 

separadas entre si por um espaço de 10 μm. O grupo FFSM/nanoHA (Figura 1.1f) 

mostram a mesma característica já descritas para a Figura 1.1c. A análise de EDS 

da Y-TZP identificou os elementos Zr e O (Figura 1.1g). Para o grupo FFSM, os 

elementos Zr, O e Si (Figura 1.1h) foram detectados. Para o grupo FFSM/nanoHA, a 

região correspondente ao filme de sílica (região 1, indicada por uma seta branca) 

mostrou composição similar àquela encontrada no grupo FFSM e a região 

correspondente aos micro-agregados de nanoHA (região 2, indicada pela seta preta) 

mostrou presença de Ca, P, O e Si (Figura 1.1i). 



35 

 

 

 Figura 1.1 - Microscopia eletrônica de varredura de filmes finos de sílica micropadronizado (FFSM) 
contendo micro agregados borrifados em diferentes concentrações: (a) 25,0 µg/µl; (b) 
12,5 µg/µl e (c) 3,2 µg/µl. As figuras também mostram micrografias eletrônicas de 
varredura e analise EDS da Y-TZP (d,g), filmes finos de sílica micropadronizado, FFSM 
(e,h) e FFSM/nanoHA 3,2 µg/µl (f,i). A imagem EDS visualizada em (i) corresponde 
apenas aos micros agregados de nanoHA indicados pela seta preta em (f). A seta 
branca em (f) indica a região correspondente ao filme de sílica. 

 

 

 

 

1.5.2 Análise de Weibull 

 

 

A tabela 1.1 mostra a resistência característica (σ0) e o módulo de Weibull (m) 

com seus respectivos intervalos de confiança de 95% para todos os grupos 

experimentais. Os valores de resistência (MPa) foram de respectivamente 559,4 

para o grupo Y-TZP, 532,7 para o grupo FFSM e 519,2 para o grupo FFSM/nanoHA. 
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Não foi encontrada diferença estatística significante entre os três grupos 

experimentais para ambos os parâmetros avaliados (σ0 e m). A resistência 

característica representa o nível de tensão em que 63,2% dos espécimes irão falhar, 

e o modulo de Weibull reflete a confiabilidade estrutural dos espécimes testados. Um 

alto módulo de Weibull indica que houve uma pequena variação nos dados de 

resistência e, portanto, o comportamento mecânico do implante cerâmico será mais 

previsível. Na figura 1.2, é possível observar a relação entre a probabilidade de 

fratura e a tensão de fratura (gráfico de Weibull) para os três grupos estudados. As 

três curvas de regressão mostram inclinação semelhante e estão posicionadas 

próximas umas das outras no gráfico, indicando que os filmes desenvolvidos não 

causam alterações na confiabilidade estrutural das barras de Y-TZP. 

 

 

Tabela 1.1 - Resistência característica (σ0) e módulo de Weibull com seus respectivos intervalos de 
confiança de 95%. Para o mesmo parâmetro valores seguidos pela mesma letra são 
estatisticamente semelhantes 

 

 

Grupos 

Y-TZP FFSM FFSM/nanoHA 

Resistência 
Caracteristica 
(MPa) 

559,4
a 

(536.4 – 582.4) 

532,7
a 

(506,7 – 558,7) 

519,2
a 

(489,2 – 549,2) 

Módulo de 
Weibull 

9,8
a 

(7,2 – 13,1) 

8,3
a 

(6,1 – 11,1) 

7,0
a 

(5,2 – 9,4) 
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Figura 1.2 Gráfico de Weibull mostrando a probabilidade de falha (Pf) em função da tensão 

 

 

 
 
1.6 Discussão 

 

 

Os resultados desse estudo podem ser considerados inovadores porque o 

método de processamento utilizado para produzir o FFSM permitiu que os 

microagregados de nanoHA se ligassem ao filme, sendo que parte da superfície dos 

agregados ficasse exposta ao meio ambiente. Os desenvolvimentos anteriores não 

conseguiram alcançar uma topografia de superfície tão otimizada porque, em suas 

metodologias, os micro-agregados foram adicionados diretamente aos precursores 

da sílica (TEOS e MTES) durante a síntese do filme, que é realizada sob agitação 

constante por aproximadamente 3 horas. Nesse estudo prévio, a adição de 

partículas bioativas ocorreu antes da etapa de estampagem, em que os filmes ainda 

estavam no estado sol. Como resultado, os micro-agregados de nanoHA se 

tornaram totalmente cobertos pelo filme de sílica, impedindo assim o contato direto 

com as células circundantes [15].  
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O presente estudo obteve êxito ao melhorar a técnica que produziu uma 

solução de álcool contendo nanoHA, a qual foi borrifada diretamente nos filmes finos 

de sílica. É importante enfatizar que esse procedimento ocorreu quando a sílica já 

estava no estado gel, portanto evitando a completa imersão das partículas bioativas 

dentro do filme. A presença de Ca e P detectados pela analise de EDS (Figura 1.1i) 

confirmam que as partículas bioativas estavam disponíveis na superfície do filme. 

Outro importante desenvolvimento da presente investigação foi a 

determinação da concentração ideal de micro-agregados de nanoHA na solução de 

álcool. Encontrar a melhor concentração para essa solução é a chave para se obter 

o melhor desempenho desse tipo de filme, porque uma quantidade excessiva de 

partículas (Figura 1.1a-b) irá cobrir as linhas de superfície e esconder a textura 

criada, comprometendo a regeneração tecidual guiada. Considerando que os micro-

agregados apresentam um tamanho médio de 4,0 μm e que o espaçamento entre as 

linhas é de 10 μm, é evidente que uma intensa aglomeração das partículas pode 

preencher completamente esse espaçamento, o que pode minimizar ou suprimir 

completamente o efeito do alinhamento celular. É importante notar que o grupo com 

menor concentração de micro-agregados foi o único que não teve a topografia de 

micro-padrões criticamente afetada pelo borrifamento de nanoHA, e esse é o motivo 

pelo qual esse grupo foi o escolhido para ser testado em relação às propriedades 

mecânicas e biológicas. 

Com relação às propriedades mecânicas da Y-TZP em função dos diferentes 

tipos de superfície, não foram encontradas diferenças estatísticas para a resistência 

característica e o módulo de Weibull para os três grupos testados, portanto, a 

primeira hipótese nula foi aceita. Esses resultados confirmaram que a aplicação dos 

filmes desenvolvidos nesse trabalho, com ou sem os micro-agregados de nanoHA, 

não prejudicam a resistência mecânica e a confiabilidade estrutural da Y-TZP. A 

inclinação similar das curvas de regressão mostradas na Figura 1.2 são relacionados 

ao fato de que o módulo de Weibull dos três grupos testados são estatisticamente 

semelhantes, sugerindo que a população de defeitos superficiais da Y-TZP não foi 

afetada significativamente pela aplicação dos filmes. 

A próxima etapa do trabalho consistiria na caracterização biológica in vitro 

com células gengivais, ósseas e tronco. Uma série de estudos [15, 24, 25, 55] já 

tinha mostrado que a presença dos micro-padrões de sílica na superfície do 

biomaterial resultou numa morfologia celular alongada e promoveu o alinhamento 
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das células ao longo das linhas, um fenômeno também conhecido como orientação 

de contato, em que as células respondem naturalmente às características das 

estruturas em escala sub-micrométrica [56]. Esse fenômeno é usualmente explicado 

pela influência que as superfícies com micro-padrões exercem na dinâmica e 

mobilidade do citoesqueleto celular e consequentemente na morfologia e orientação 

celular [57, 58]. 

Um trabalho prévio mostrou que as células sobre Y-TZP sem a aplicação do 

filme apresentam distribuição aleatória [19] e outro que a química superficial dos 

micro padrões, que possuem uma alta concentração de silício, podem colaborar para 

a interação das células com o filme [59]. Além disso, a literatura tem mostrado que a 

adição de nanoHA a diferentes biomateriais aumenta a adsorção de proteínas 

específicas e a adesão celular. Características como a liberação de íons (cálcio e 

fósforo), a similaridade química com o osso e as dimensões nanométricas também 

ajudariam no comportamento biológico. Portanto, a superfície desenvolvida no grupo 

FFSM/nano teria grande potencial de aumentar a proliferação celular, estimular a 

diferenciação celular e melhorar a formação óssea [22, 40, 60-65].  

 

 

1.7 Conclusão 

 

 

A investigação obteve sucesso em produzir filmes finos de sílica 

micropadronizados contendo micro-agregados de nanoHA que permaneceram 

expostos ao meio ambiente, aumentando as oportunidades de interação com as 

células do corpo humano. Os filmes desenvolvidos não prejudicaram a confiabilidade 

estrutural da Y-TZP comercial, como confirmado pela estatística de Weibull.  
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2 CAPÍTULO II: EFEITO DA ADIÇÃO DE VIDRO BIOATIVO E DA TEMPERATURA 

DE SINTERIZAÇÃO NA MICROESTRUTURA E RESISTÊNCIA À FLEXAO DO 

COMPÓSITO Y-TZP/VB  

 

 

2.1 Introdução 

 

 

Nos últimos anos, a aplicação da zircônia tetragonal estabilizada por ítria (Y-

TZP) na Odontologia tem aumentado fortemente. Atualmente, esse material é usado 

em ortodontia, próteses parciais fixas, intermediários e implantes dentários [8, 42, 

66, 67]. A grande popularidade da Y-TZP resultado é uma consequência das suas 

boas propriedades mecânicas, excelente biocompatibilidade, baixa adesão de 

biofilme, estética aceitável e os significantes avanços no processamento por meio da 

tecnologia CAD/CAM. 

Uma importante vantagem da Y-TZP em relação às outras cerâmicas 

dentarias é sua tenacidade à fratura, que é muito maior do que aquela mensurada 

para porcelanas feldspáticas ou para as vitro-cerâmicas. Quanto maior a tenacidade 

à fratura de um material, maior é a sua capacidade de suportar a propagação de 

instável de trincas à partir de um defeito pré-existente [27]. No caso específico da Y-

TZP, essa habilidade é explicada pelo fenômeno conhecido como transformação 

martensíntica. Essa transformação ocorre quando o material cerâmico está sob 

tensão, deflagrando a transformação de grãos da fase tetragonal para a fase 

monoclínica. Como resultado, ocorre uma significativa expansão volumétrica dos 

grãos, que geram tensões de compressão ao redor das trincas, evitando assim a sua 

propagação [11, 30]. 

O material padrão-ouro para produção de implantes dentários é o titânio 

comercialmente puro ou as ligas de titânio, que tem excelente biocompatibilidade e 

melhores propriedades mecânicas em comparação aos materiais cerâmicos. 

Entretanto, as reabilitações orais feitas com titânio podem comprometer o resultado 

estético final devido à cor acinzentada do material metálico. Além disso, em 

situações clinicas envolvendo o biótipo gengival fino e/ou sorriso gengival alto, áreas 

escurecidas podem aparecer, o que é especialmente crítico na dentição anterior. Os 

implantes de Y-TZP apresentam melhor desempenho nessas situações, uma vez 
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que apresentam uma coloração esbranquiçada, facilitando os tratamentos orais com 

alta demanda estética [3, 49]. Implantes cerâmicos também são uma boa opção em 

pacientes que apresentam alergia a metais [68].  

Infelizmente, a Y-TZP é altamente bioinerte, o que pode prejudicar a 

osseointegração e aumentar a taxa de falhas do implante. Por outro lado, existem 

materiais bioativos que mostram uma resposta biológica mais efetiva, resultando 

numa osseointegração melhor e mais rápida [17]. Consequentemente, a adição de 

materiais bioativos como a hidroxiapatita, titânia ou vidros bioativos à matriz da Y-

TZP representa uma alternativa viável para aumentar a bioatividade desse material e 

otimizar a osseointegração [29, 69, 70]. 

Vidros bioativos tem a habilidade de se ligar quimicamente ao osso. Quando 

imersos em soluções fisiológicas, esses vidros inicialmente formam uma camada 

amorfa de fosfato de cálcio, que então se cristaliza para formar uma camada de 

apatita biologicamente ativa. Esse processo é complexo e envolve a liberação de 

íons, dissolução do vidro e precipitação de uma camada de apatita na sua 

superfície. Como a camada de hidroxiapatita é quimicamente e estruturalmente 

similar à fase mineral presente no tecido ósseo, ela tem a habilidade de realizar a 

ligação entre o osso e o implante [71-75]. 

Alguns estudos caracterizaram o compósito Y-TZP/VB em relação à 

microestrutura, propriedades mecânicas e biológicas. Esses trabalhos usaram 

diferentes parâmetros de sinterização e diferentes tipos de pós de Y-TZP e vidros 

bioativos. Os resultados indicam que o compósito tem grande potencial de ser usado 

como material dentário, já que resulta em aumento da bioatividade, resistência à 

flexão entre 200 e 480 MPa, tenacidade à fratura variando entre 1 a 6 MPa.m1/2 e 

dureza de 500 a 1167 HV [76-78]. 

Existe uma grande variedade de composições de vidros bioativos que tem 

sido desenvolvidas nos últimos anos. Uma dessas composições é baseada no 

sistema quaternário (em massa %), 48 SiO2, 25 Na2O, 19 CaO e 6 P2O5, e 

apresenta alta bioatividade. Um estudo mostra que essa composição é mais bioativa 

que o vidro bioativo comercial Bioglass® 45S5 [79], que foi o primeiro vidro bioativo 

desenvolvido na história por Hench e tem a composição (em massa %) de 45 SiO2, 

24,5 de Na2O, 24,4 de CaO e 6 de P2O5. A literatura mostra diferentes estudos com 

o compósito Y-TZP/vidros bioativos, mas nenhum deles usou a composição 

quaternária para aumentar a bioatividade da Y-TZP.
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2.2 Revisão de literatura 

 

 

2.2.1 Vidros bioativos 

 

 

Em 1969, Larry Hench estudou o sistema Na2O-CaO-SiO2-P2O5 e descobriu 

um vidro que formava uma ligação tão forte com o tecido ósseo que o mesmo não 

podia ser removido do sítio onde havia sido implantado sem que ocorresse a fratura 

do osso. Esse vidro tinha a composição de 46,1 mol% de SiO2, 24,4 mol% de Na2O, 

26,9 mol% de CaO e 2,6 mol% de P2O5 e foi nomeado como Bioglass®45S5 [80]. 

Esse biomaterial iniciou a era das cerâmicas bioativas com novos materiais e 

produtos sendo lançados posteriormente (outras composições de vidros bioativos, 

vitrocerâmicas, hidroxiapatita sintética e outros fosfatos de cálcio) [71, 80-82]. 

 Com o passar do tempo, surgiu o conceito de um material bioativo, que é 

definido como o material que estimula uma resposta benéfica do organismo, ligando-

se ao tecido do hospedeiro (geralmente osso). O termo biocerâmica é utilizado para 

vidros, vitro cerâmicas e cerâmicas que são usadas como materiais de implantes. O 

termo biovidro tem origem no Bioglass®45S5, que é uma marca registrada pela 

Universidade da Flórida , relacionada à composição especifica desse vidro bioativo e 

que deveria portanto ser utilizada apenas para nomear essa composição e não 

como um termo geral para vidros bioativos [83]. 

Os vidros podem ser feitos usando-se dois métodos de processamento: a 

fusão tradicional e a rota sol-gel. O Biovidro 45S5 e outros vidros bioativos são feitos 

pela técnica da fusão, nas quais os óxidos são fundidos juntos em altas 

temperaturas (acima de 1.300°C) em um cadinho de platina e depois são resfriados 

bruscamente em um molde de grafite (para hastes ou monólitos) ou em água (fritas). 

A rota sol-gel essencialmente forma partículas de sílica a temperatura ambiente [84]. 

Trata-se de uma síntese química em que a solução contendo os precursores sofre 

uma reação de polimerização na temperatura ambiente e forma um gel. O gel é uma 

rede inorgânica úmida de sílica com ligações covalentes, que pode ser seca e 

aquecida (por exemplo 600°C) e se tornar um vidro.  

Uma diferença entre vidros bioativos obtidos pela técnica de fusão e obtidos 

pela rota sol-gel é que esses últimos apresentam porosidades de dimensões 
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nanométricas inerentes ao seu processamento [85, 86]. Essa característica pode 

favorecer a interação celular devido à sua topografia da ordem de nanômetros e 

uma área de superfície especifica duas casas de grandeza maior que composições 

similares de vidros bioativos obtidos pela técnica de fusão.  

 

 

2.2.2 Compósito Y-TZP/Vidros bioativos 

 

 

O trabalho de Santos 2007 utilizou um pó comercial de ZrO2 (3 mol% de 

Y2O3) que continha 15 vol% de ZrO2 na fase monoclínica (Tosoh Grade 3YSB-

Japan) e biovidro bioativo V4 (3CaO P2O3-SiO2-MgO). O vidro bioativo foi obtido por 

meio do método de fusão com um tamanho máximo de 32 μm. O pó de Y-TZP e 

vidro bioativo V4 foram misturados em um moinho de bolas por quatro horas com a 

presença de etanol e esferas de zircônia. A concentração de vidro bioativo foi de 0, 

1, 3, 5 e 10% em massa e a temperatura de sinterização de 1.200°C ou 1.300°C por 

duas horas. O compósito Y-TZP/vidro bioativo sinterizado a 1.300°C com 3% de 

vidro bioativo mostrou as melhores propriedades mecânicas, apresentando uma 

resistência de 453 MPa, dureza de 1170 HV e tenacidade a fratura de 6,3 MPa.m1/2. 

Estes resultados estão relacionados com uma alta densidade relativa e baixa 

concentração da fase cristalina monoclínica após a sinterização. A temperatura de 

sinterização, relativamente baixa utilizada nesse trabalho, associada com as boas 

propriedades mecânicas podem ser atrativas para o desenvolvimento de 

componentes de ZrO2/vidro bioativos para a Odontologia [78]. 

O trabalho posterior de Habibe 2009 utilizou as mesmas matérias primas e 

sistema de mistura entre a Y-TZP e o vidro bioativo, entretanto a concentração de 

vidro bioativo foi de 0 a 30% em massa. A temperatura de sinterização foi de 

1.200°C ou 1.300°C por duas horas. As fases cristalinas de zircônia monoclínica e 

tetragonal foram observadas para todos os grupos. Entretanto, para o grupo com 

30% em massa de vidro bioativo foram observadas também as fases cristalinas de 

apatita e diopsídio. A adição de vidro bioativo levou a um aumento da fase cristalina 

de zircônia monoclínica e a uma redução na densidade. O compósito com 5% em 

massa de vidro bioativo sinterizado a 1.300°C apresentou dureza de 11,3 GPa e 

tenacidade à fratura de 6,1 MPa.m1/2
, o que permite sua utilização na Odontologia. 
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Os estudos biológicos mostram que os compósitos, independente da quantidade de 

vidro bioativo adicionado ou da temperatura de sinterização não reduziram o 

crescimento celular [76]. 

O trabalho de Wu Fu 2011 utilizou um pó comercial de Y-TZP (3% mol de 

Y2O3) (CERAC, EUA) e um vidro bioativo denominado A-A (41,4 SiO2, 35 CaO, 12 

P2O5, 8,6 Al2O3, 3 MgO em massa %) produzido pela técnica de fusão e que tinham 

um tamanho médio de 1,5 μm. O compósito Y-TZP/vidro bioativo foi produzido com 

as concentrações de 0, 1, 3, 5 e 10 % de fritas de vidro em massa e sintetizados a 

1.200°C, 1.300°C, 1.400°C ou 1.500°C por duas horas. A difração de raios X do pó 

de Y-TZP mostrou picos correspondentes à zircônia tetragonal e monoclínica, 

enquanto que para as amostras sinterizadas foram observados apenas picos 

correspondentes à zircônia tetragonal. Em relação ao tamanho de grãos, foi 

observado que o grupo com adição de 3% de fritas de vidro apresentava um 

tamanho de grão ao redor de 0,2 μm (1.200°C) enquanto na temperatura de 1.500°C 

esse tamanho era de 0,8 μm. Os resultados das propriedades mecânicas mostraram 

dois efeitos relacionados à presença de fritas de vidro. Em baixas temperaturas, a 

presença do vidro resultou em um aumento das propriedades mecânicas 

(relacionado à melhor densificação), enquanto nas altas temperaturas, a presença 

de fritas de vidro diminuiu as propriedades mecânicas, provavelmente por causa do 

aumento do contorno de grão dos espécimes [77].  

Mondal 2013 trabalhou com o compósito Y-TZP/vidro bioativo utilizando o pó 

de zircônia da Tosoh (TZ-3Y-E) e um vidro bioativo com composição semelhante ao 

Bioglass®45S5. Foi realizada a mistura de ZrO2, SiO2, NaHCO3, CaO e 

(NH4)2HPO4.2H2O em um moinho de bolas com esferas de zircônia com álcool por 

24 horas. Essa mistura foi submetida à temperatura de 130°C para a remoção do 

álcool. Pastilhas com 15 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura foram então 

prensadas com 20 MPa por dois minutos e sinterizadas a 1.200°C em um forno 

elétrico por uma hora. O trabalho mostrou que as propriedades mecânicas do 

compósito contendo (em massa) 10% de ZrO2, 35% SiO2, 24,5% Na2O,24,5% CaO e 

6% P2O5 foram melhoradas em relação ao grupo sem a ZrO2 (45% SiO2, 24,5% 

Na2O,24,5% CaO e 6% P2O5) sem comprometer a biocompatibilidade e promoveu a 

formação de uma camada de hidroxiapatita (em SBF) mais rápida que aquela 

observada para o vidro bioativo convencional [70]. 
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Bicalho 2013 misturou e homogeneizou um pó de Y-TZP (Tosoh, 3YSB) com 

15% de fase monoclínica residual e um pó de biovidro (com 52,75% em peso de 3 

CaO.P2O5, 30% de SiO2 e 17,25% de MgO) com as concentrações em massa de 

vidro bioativo de 3 e 5%. As amostras foram compactadas por pressão uniaxial com 

80 MPa por 60 segundos e foram sinterizados a 1.300°C por duas horas. A análise 

de DRX mostrou as fases cristalinas de zircônia tetragonal e monoclínica, indicando 

que o vidro bioativo adicionado estava completamente amorfo ou as frações 

cristalizadas presentes nas amostras não eram suficientes para serem identificadas 

no difratômetro. As micrografias mostraram que os grãos de zircônia possuíam 

formato equiaxial e com um tamanho de aproximadamente 0,3 μm para ambos os 

grupos. Em relação à dureza e tenacidade à fratura, os valores foram bem próximos, 

sendo de aproximadamente 1150 HV e 6,2 MPa. O grupo com 3% de vidro bioativo 

apresentou um valor de resistência característica (488 MPa) maior que o do grupo 

com 5% de biovidro (380 MPa) e uma distribuição mais estreita dos dados, o que lhe 

conferiu um maior módulo de Weibull e consequentemente uma maior confiabilidade 

estrutural [87]. 

Tallia 2014 utilizou uma metodologia quem envolveu o três diferentes pós do 

compósito através da síntese sol-gel: MBG (80% SiO2; 15% CaO e 5% P2O5 em 

mol%), MBGZ-7 (73% SiO2; 15% CaO; 5% P2O5 e 7% ZrO2 em mol%) e MBGZ-15 

(65% SiO2; 15% CaO; 5% P2O5 e 15% ZrO2 em mol%). O precursor utilizado para 

adicionar zircônia ao compósito durante a síntese foi o propóxido de zircônia. O 

objetivo da adição de zircônia era aumentar a radiopacidade do compósito 

zircônia/vidro bioativo para que assim os pacientes pudessem ser acompanhados 

por meio de exames de imagens. O compósito foi sintetizado com sucesso e a 

adição de zircônia concedeu radiopacidade ao compósito e manteve características 

como a sua estrutura mesoporosa e bioatividade [88]. 

Montazerian 2015 sintetizou por meio de método sol-gel o compósito 

zircônia/vidro bioativo, e o precursor escolhido para a síntese dos grupos com 

zircônia foi oxinitrato. Os grupos sintetizados foram: G (68 mol% de SiO2, 27 mol% 

de CaO e 5% P2O5) e G-Zr (61.1 mol% de SiO2, 24.3 mol% de CaO, 4.5% P2O5 e 10 

mol% ZrO2). Os géis secos passaram por tratamento térmico a 700°C por três horas 

para serem convertidos em vidros e a 1.000 °C por três horas para serem 

convertidos em vitro-cerâmicas. A análise de DRX mostrou que o processamento a 

1.000°C levou à formação das fases cristalinas de zircônia tetragonal, apatita e 
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wollastonite. Com relação à bioatividade, o estudo mostrou que a adição de zircônia 

retarda a formação de hidroxiapatita carbonatada [89]. 

 

 

2.3 Proposição 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da concentração de VB 

(zero e 10% em massa) e da temperatura de sinterização (1.200°C e 1.300°C) na 

microestrutura, densidade relativa e resistência à flexão do compósito Y-TZP/VB. A 

hipótese testada foi de que a adição de VB e da temperatura de sinterização 

afetariam as propriedades estudadas do compósito. 

 

 

2.4 Materiais e métodos 

 

 

2.4.1 Preparação do compósito Y-TZP/VB 

 

 

O pó de Y-TZP escolhido para esse trabalho foi o TZ-3YBE (Tosoh, Japão), 

que foi usado com ou sem a adição do pó de vidros bioativos (10% em massa) 

(Tabela 2.1). O vidro bioativo, VB (sistema SiO2-Na2O-CaO-P2O5) foi obtido por 

fusão [79]. A mistura dos pós de Y-TZP e vidro bioativo foram realizados em um 

frasco polimérico com bolas de alumina e álcool isopropílico em um moinho de bolas 

por 10 horas e secados a 150°C por seis horas para evaporar o álcool isopropílico. 
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Tabela 2.1 – Composição do pó cerâmico do compósito Y-TZP/VB 

 

Grupos 

Composição (massa%) 

Y-TZP VB 

Y-TZP 100 0 

Y-TZP/VB  90 10 

 

 

2.4.2 Processamento dos espécimes 

 

 

Os pós de Y-TZP e Y-TZP/VB foram prensados uniaxialmente (50 MPa) em 

matrizes metálicas e sinterizados a 1.200°C ou 1.300°C por uma hora em um forno 

do tipo caixa (Zircar, EUA). Os espécimes (n=24) tiveram sua superfície retificadas 

em uma politriz semiautomática (Ecomet II, Buehler, EUA) com um disco diamantado 

(Dia-Grid Diamond, 120 Grit Resin Bond, 12, Allied, EUA). As dimensões finais dos 

espécimes foram de aproximadamente 12,0 mm de diâmetro e de 1,0 mm de 

espessura. As fases cristalinas presentes nos pós foram identificadas por meio da 

difração de raios X (DRX), que foi realizada em um difratômetro (Rigaku, DMAX 

3000, EUA), usando a radiação CuKα1.  

 

 

2.4.3 Caracterização dos espécimes 

 

 

A densidade final após a sinterização foi determinada usando o princípio de 

Arquimedes, e a água foi utilizada como o líquido de imersão. Esses valores foram 

comparados à densidade teórica do material, que foi estimada de acordo com a lei 

das misturas. A análise microestrutural foi avaliada por DRX e microscopia eletrônica 
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de varredura (Quanta 650 FEG, FEI, EUA). Os espécimes foram polidos (solução 

diamantada de 1 µm) e submetidos a ataque térmico (50°C abaixo da temperatura 

de sinterização por 30 minutos) em um forno de micro-ondas (EF-1700, Fortelab, 

Brasil) para revelar os limites inter-granulares. A distribuição espacial dos elementos 

químicos presentes no compósito cerâmico foi analisada por retro-difusão (elétrons 

retro-espalhados) e o mapeamento químico foi obtido pela espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS). 

Os espécimes foram fraturados no teste de resistência à flexão biaxial usando 

um dispositivo do tipo pistão sobre três esferas em uma máquina universal de 

ensaios (EMIC DL 200, Brasil). Durante o teste, os espécimes estavam imersos em 

agua a 37°C. Para cada grupo, seis espécimes foram testados a uma taxa de 

carregamento de 0,5 mm/min. A resistência à flexão foi calculada pela equação 2, de 

acordo com a ISO 6872 [54]. 

 

 

 

onde, F é a carga de fratura, w é a espessura do material e X e Y foram 

determinados pela equação 3 e 4. 

 

 

 

 

 

onde, é o coeficiente de Poisson, A é o raio do suporte circular (4 mm), B é o raio 

da ponta do pistão (0,85) e C é o raio do espécime (6 mm). 

Após os testes de normalidade e homocedasticidade, os resultados de 

densidade, densidade relativa e resistência à flexão biaxial foram estatisticamente 

processados por meio de análise de variâncias (ANOVA) e teste de Tukey com nível 

global de significância de 5% para poder determinar as diferenças entre os grupos 

estudados. 
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2.5 Resultados 
 

 

2.5.1 Caracterização do pó 

 

 

Os difratogramas de raio X dos pós de Y-TZP, do vidro bioativo (VB) e do 

compósito Y-TZP/vidro bioativo (Y-TZP/VB) são mostrados na Figura 2.1. Os 

padrões de difração do pó do VB foram característicos de um material amorfo, com 

bandas altas entre 20 e 40° associadas à ordenação de curto alcance de espécies 

de tetraedro de sílica. A presença de picos correspondentes à fase cristalina 

tetragonal e monoclínica de zircônia são identificadas tanto para Y-TZP quanto para 

o compósito Y-TZP/VB. 

 

 

Figura 1.1 - Difração de raios X do pó 
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2.5.2 Densidade e resistência à flexão 

 

 

A tabela 2.2 mostra a densidade (), densidade relativa ( relativa) e resistência 

à flexão da Y-TZP e do compósito Y-TZP/VB em função da temperatura de 

sinterização (1.200 ou 1.300°C). A adição de 10% em massa de vidro bioativo a Y-

TZP diminuiu significativamente a densidade do compósito, independentemente da 

temperatura de sinterização. Para ambos os materiais estudados (Y-TZP e 

compósito Y-TZP/VB) a maior temperatura de sinterização (1.300°C) resultou em 

espécimes com densidade relativa significativamente maior do que aquelas obtidas 

para os espécimes sinterizados a 1.200°C. Com relação à resistência à flexão, os 

espécimes de Y-TZP sinterizados a 1.300°C mostraram os maiores valores médios 

de σf (628 MPa), seguido pela Y-TZP sinterizada a 1.200°C (561 MPa). Os materiais 

compósitos mostraram valores similares de σf para ambas as temperaturas de 

sinterização, e ambos os valores foram significativamente menores que aqueles 

obtidos para a Y-TZP, independentemente da temperatura de sinterização.  

 

 

Tabela 2.2 - Densidade téorica (p téorica) e media ± desvio padrão (coeficiente de variação) da 
densidade (p), densidade relativa (p relativa) e resistência à flexão (σf). Valores seguidos 
pela mesma letra são estatisticamente semelhantes (p > 0.05) 

 

Material Temperatura 

Parâmetros 

p téorica p (g/cm3) p relativa (%) 
Resistência à 
flexão (MPa) 

Y-TZP 

1.200°C 6,10 
5,56b ± 0,06 

(1,09%) 
91,1

b
 ± 1,0 

(1,1%) 

560,8
b
 ± 38,8 

(6,9%) 

1.300°C 6,10 5,96
a
 ± 0,01 

(0,21%) 

97,7
a ± 0,2 

(0,2%) 

628,3
a
 ± 34,9 

(5,6%) 

Y-TZP/VB 

1.200°C 5,76 4,46
d
 ± 0,03 

(0,78%) 

77,4
d
 ± 0,6 

(0,8%) 

153,0
c
 ± 5,4 

(3,5%) 

1.300°C 5,76 4,59
c
 ± 0,04 

(0,87%) 

79,7
c
 ± 0,7 

(0,9%) 

189,1
c
 ± 22,1 

(11,7%) 
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2.5.3 Microestrutura 

 

 

A figura 2.2a-d mostra micrografias eletrônicas de varredura da superfície dos 

espécimes de todos os grupos. A superfície dos espécimes de Y-TZP (Figura 2.2a,c) 

mostram uma estrutura totalmente cristalina. Os grãos da Y-TZP sinterizadas a 

1.300°C (Figura 6c) são maiores do que aqueles do grupo sinterizados a 1.200°C 

(Figura 6a). Para o compósito (Figura 2.2b,d), é possível observar duas diferentes 

fases cristalinas. Uma fase foi composta de grãos de tamanho menores e com 

formato similar àqueles observados nos espécimes de Y-TZP. A outra fase foi 

composta de grãos maiores e irregulares (indicados por seta preta nas Figura 

2.2b,d). Ao se comparar a microestrutura da Y-TZP (Figura 2.2a,c) com a do 

compósito (Figura 2.2b,d) é possível notar que a adição do vidro bioativo causa uma 

diminuição no tamanho do grão e um aumento na porosidade (setas brancas) 

independentemente da temperatura de sinterização. 

 

 

Figura 2.2 - Micrografias eletrônicas de varredura da Y-TZP e Y-TZP/VB depois do acabamento e 
ataque térmico. Grupos Y-TZP (a) e Y-TZP/VB (b) sinterizados a 1.200°C/1h. Grupo Y-
TZP e Y-TZP/VB (d) sinterizados à 1.300°C/1h. Setas pretas indicam grãos maiores e 
irregulares e as setas brancas indicam poros. 
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A figura 2.3 mostra os difratogramas de raios X das pastilhas sinterizadas. 

Todos os grupos mostraram picos correspondentes às fases cristalinas de zircônia 

tetragonal (ICDD 89-9068) e monoclínica (ICDD 37-1484). O compósito sinterizado 

em ambas as temperaturas também mostraram picos correspondentes às fases 

cristalinas de zircônia cúbica estabilizada com cálcio (ICDD 26-341) e de silicato de 

sódio zircônio (ICDD 37-405). 

 

 

Figura 2.3 – Difração de raios C das pastilhas de Y-TZP e Y-TZP/VB: (a) Y-TZP sinterizada a 
1.200°C/1h; (b) Y-TZP sinterizada a 1.300°C/1h; (c) Y-TZP/VB sinterizada a 1.200°C/1h 
e (d) Y-TZP/VB sinterizado a 1.300°C/1h 
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A figura 2.4 mostra o mapeamento químico da superfície do compósito 

sinterizado a 1.200°C (Figura 2.4a) e a 1.300°C (Figura 2.4b). Duas diferentes 

regiões são identificadas nas figuras: a) região verde correspondente à alta 

concentração do elemento químico zircônio e b) região vermelha correspondente à 

alta concentração do elemento químico silício. Porosidades (regiões pretas) também 

podem ser observadas, especialmente ao redor das regiões ricas em silício. 

Micrografias de retro-difusão (Figuras 2.4c e d) mostram a presença de duas 

regiões: a) cinza claro, que equivale à região verde mostrada nas Figuras 2.4a e 

2.4b, ricas em zircônio e b) cinza escuro, que equivale a elementos químicos de 

baixo numero atômico, como o silício. A análise EDS da região verde ou cinza claro 

identificou os elementos Zr, Ca e O (Figura 1e), enquanto para a região vermelha ou 

cinza escuro os elementos Zr, Ca, O, Na e Si foram identificados. 
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Figura 2.4 Micrografias eletrônicas de varredura e caracterização química dos espécimes 
de Y-TZP/VB por mapeamento elementar por Espectroscopia de energia difusa (EDS) (a e 
b), retro difusão (c e d) e EDS point (e e f). Grupo Y-TZP/VB sinterizado a 1.200°C/1h (a e 
c) e grupo Y-TZP/VB sinterizado a 1.300°C/1h (b e d) 

 

 



56 

 

2.6 Discussão 
 

 

A presente investigação mostrou que a adição de VB à zircônia favoreceu a 

formação das fases cristalinas de zircônia cúbica e de silicato de sódio zircônio, 

como demonstrado pela difração de raios X (Figura 2.3), micrografias eletrônicas de 

varredura (Figura 2.2) e EDS (Figura 2.4). A formação dessas fases depois da 

adição de vidro bioativo está relacionada ao fato de que a zircônia pode formar 

soluções sólidas com diferentes elementos químicos, como o ítrio, magnésio, céria 

e, como no caso do presente estudo, com o cálcio presente na composição do VB 

[29, 90]. Em altas temperaturas, a difusão dos íons Ca+ do vidro bioativo em direção 

à Y-TZP e dos íons Zr+ em direção ao vidro bioativo resultaram na formação dessas 

novas fases cristalinas. Trabalhos prévios que analisaram o compósito Y-TZP/VB 

identificaram a tendência de um aumento da fase cristalina de zircônia monoclínica 

[76, 78], mas o presente estudo foi o primeiro a demonstrar que os íons Ca+ 

presentes no vidro bioativo podem alterar a estrutura cristalina da zircônia tetragonal 

transformando-a na fase cúbica. 

Considerando a densidade dos espécimes produzidos (Tabela 2.2), os 

valores médios da Y-TZP (grupo controle) sinterizados a 1.200°C foram muito 

inferiores aos valores encontrados na literatura para a Y-TZP. Essa menor 

densidade indica que as temperaturas de 1.200°C não é suficiente para uma 

sinterização eficiente do pó de Y-TZP. De fato, a literatura mostra que geralmente 

esse material é sinterizado em temperaturas acima de 1.400°C [29, 90].  

O aumento da temperatura de sinterização para 1.300°C no presente estudo 

resultou no aumento significativo na densidade (5,96 g/cm3) e nos valores de 

densidade relativa (97,7%) do grupo controle (Y-TZP) em relação aos valores 

obtidos a 1.200°C. Sabe-se que durante a fase líquida, maiores temperaturas de 

sinterização resultam em maior atração entre as partículas, que geram uma melhor 

dispersão do liquido ao redor dos grãos de zircônia e levam a um aumento na 

densificação [91]. Entretanto, a densidade relativa obtida a 1.300°C é inferior a 

99,0%, que é considerado como o valor mínimo para uma aplicação estrutural [30]. 

Seria importante sinterizar a Y-TZP e o compósito em temperaturas superiores a 

1.400°C, no entanto uma nova composição do vidro biativo que suporte 

temperaturas elevadíssimas seria indicada para trabalhos futuros. 



57 

 

A densidade teórica do compósito Y-TZP/VB (5,76 g/cm3) foi calculada a partir 

das densidades teóricas reportadas para a Y-TZP tetragonal (6,10 g/cm3) e VB (2,7 

g/cm3) usando a regra das misturas. A adição de VB à matriz de zircônia causou 

uma diminuição significativa na densidade relativa do compósito, que foi inferior a 

80%, enquanto que para o grupo controle (Y-TZP) a densidade relativa sempre foi 

superior a 90%. Outro efeito da adição de VB à matriz da zircônia foi o aumento 

significativo na porosidade (Figura 2.2b,d). A Figura 2.4 mostra que os poros (em 

preto) frequentemente tem uma interface com as partículas do vidro bioativo (em 

vermelho). Um trabalho prévio também mostrou que a adição de vidros bioativos 

resultaram na geração de porosidades devido à dificuldade da fase liquida se 

espalhar nos grãos de zircônia e também por causa da alta aglomeração do pó do 

vidro bioativo, que prejudica a homogeneização com o pó de Y-TZP durante a 

mistura [76].  

Com relação à resistência a flexão, o compósito Y-TZP/VB mostrou valores 

menores do que aqueles obtidos para a Y-TZP (Tabela 2.2). Esse fato pode ser 

explicado por quatro fatores. O primeiro seria a alta porosidade (Figura 2.2b,d), pois, 

em geral, as propriedades mecânicas estão diretamente relacionadas à presença de 

poros na microestrutura, uma vez que poros concentram tensões e diminuem a área 

de seção transversal mecanicamente solicitada durante o ensaio. Os outros três 

fatores são a baixa resistência mecânica do vidro bioativo comparada à da Y-TZP, a 

presença de zircônia cúbica estabilizada por cálcio, que é mecanicamente inferior à 

zircônia tetragonal, e a formação da fase cristalina de silicato de sódio zircônio, que 

também tem propriedades mecânicas relativamente baixas [71, 92-94]. 

A literatura indica que a diminuição das propriedades mecânicsa 

frequentemente ocorre quando vidros bioativos são adicionados a Y-TZP [76-78]. 

Entretanto, a diminuição nos valores de resistência à flexão após a adição de VB no 

presente estudo foi muito acentuado e prejudicou a aplicação do compósito Y-

TZP/VB para implantes dentários. Novas composições de vidros bioativos, métodos 

de processamento e a otimização do ciclo de sinterização são necessários para 

desenvolver um compósito Y-TZP/VB com densidade relativa mais alta e melhores 

propriedades mecânicas [72, 74, 95, 96]. 
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2.7 Conclusão 
 

 

A adição de vidro bioativos à Y-TZP aumentou as porosidades e resultou na 

formação de zircônia cúbica estabilizada com cálcio e silicato de sódio zircônio. Além 

disso, a adição de vidro resultou na diminuição do tamanho de grão, densidade e 

resistência à flexão. Os espécimes sinterizados a 1.300°C mostraram valores de 

densidade superior e grãos maiores quando comparados ao grupo sinterizado a 

1.200°C. 
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