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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Kiara Serafini Dapieve 

1.2 Matrícula/SIAPE 
202060007 

1.3 Instituição  
Universidade Federal de Santa Maria 
 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES/PrInt EDITAL 035/2020 

1.5 Projeto 
Materiais Inteligentes 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Prof. Dr. Ernesto Schulz Lang 

 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas (42002010042P3) 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
(  ) Missão de Trabalho (x) Bolsa de doutorado sanduíche  

2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

 Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 
Dental Materials Science 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/03/2021  

2.3.2 Término 

30/09/2021 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 5.985,00 (€ 950,00) 

3.2 Auxílio-instalação R$ 8.190,00 (€ 1.300,00) 

3.3 Seguro-saúde R$ 3.969,00 (€ 630,00) 

3.4 Adicional-localidade R$ 17.640,00 (€ 400,00 x 7) 

3.5 Mensalidade R$ 57.330,00 (€ 1.300,00 x 7) 

3.6 Auxílio-diário -  
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão 

Os objetivos propostos para o presente Doutorado Sanduíche foram alcançados com êxito. O aprofundamento na 

compreensão e fluência da língua inglesa, a interação com pós-graduandos, técnicos e professores do departamento 

da instituição estrangeira e a realização de análises laboratoriais/in silico em equipamentos de excelência aconteceram 

de forma muito satisfatória e que contribuíram para o amadurecimento e aperfeiçoamento intelectual da discente da 

presente proposta. Foram realizados experimentos em diferentes cenários no que tange à caracterização de materiais 

e à avaliação de propriedades adesivas e mecânicas de materiais cerâmicos, ionoméricos e selantes. As análises 

previstas no projeto de origem foram realizadas e avaliaram a performance de um cimento resinoso dual de alta e 

baixa viscosidade no preenchimento de defeitos interfaciais e a resistência adesiva em regime monotônico e em fadiga 

de restaurações de uma cerâmica vítrea a base de dissilicato de lítio. Além disso, também foram performadas análises 

em microscópio eletrônico de varredura, dureza e elementos finitos de amostras cerâmicas de dissilicato de lítio e a 

investigação quanto às alterações topográficas geradas por condicionadores de superfície; análises de caracterização 

de um material policristalino - zircônia graduada (resistência flexural monotônica e fadiga, além de módulo elástico e 

tenacidade à fratura); avaliação do comportamento em fadiga de diferentes tratamentos de superfície de restaurações 

adesivamente cimentadas de zircônia; e avaliação de materiais usados como selantes oclusais e esmalte bovino quanto 

à suscetibilidade erosiva de ácidos. Essas análises laboratoriais e in sílico, além do envolvimento em projetos paralelos 

culminaram em uma expressiva produção técnica-científico na forma de artigos científicos (publicados e em redação).  

 

4.2 Atividades Realizadas 

- Atividades laboratoriais (preparo de amostras, testes de adesão e fadiga, dureza, perfilometria e análises para 

avaliação da viscosidade do cimento resinoso); 

- Participação na concepção, confecção e treinamento em um equipamento inédito que executa regime de fadiga 

cíclica em testes de resistência de união e resistência flexural; 

- Participação da execução de análises de elementos finitos; 

- Treinamento em microscópio eletrônico de varredura para análises topográficas, fractográficas e de preenchimento 

de defeitos interfaciais; 

- Treinamento em durômetro para análises de dureza;  

- Treinamento em perfilômetro para análises de perfilometria; 

- Participação de atividades para a discussão de projetos e apresentação visual, além de reuniões semanais com o 

grupo de pesquisa; 

- Comparecimento em Defesas de Doutorado (Dr. Tommy Rocca e Dra. Marta Revilla León) e interação com 
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pesquisadores renomados da área, os quais eram componentes da banca avaliadora; 

- Participação em Evento Internacional: International Dental Show (Colônia, Alemanha). 

 

4.3 Resultados e/ou Impactos: 

Produção técnico-científica 

- Artigos publicados em periódicos internacionais: 

1. Dapieve KS, Pilecco RO, Pivetta JP, Machry RV, Werner A, Kleverlaan CJ, Pereira GKR, Valandro LF. Is the application 

of a silane-based coupling agent necessary to stabilize the fatigue performance of bonded simplified lithium disilicate 

restorations? J Mech Behav Biomed Mater. 2021 Nov 22; 126:104989. doi: 10.1016/j.jmbbm.2021.104989; 

2. Dapieve KS, Machry RV, Pilecco RO, Kleverlaan CJ, Rocha Pereira GK, Venturini AB, Valandro LF. One-step ceramic 

primer as surface conditioner: Effect on the load-bearing capacity under fatigue of bonded lithium disilicate ceramic 

simplified restorations. J Mech Behav Biomed Mater. 2020 Apr; 104:103686. doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.103686; 

 

- Artigos em fase final de redação a serem submetidos a periódicos internacionais da área: 

1. Dapieve KS, Machry RV, Cadore-Rodrigues AC, Niek De Jager, Kleverlaan CJ, Pereira GKR, Valandro LF. Effect of 

different substrates, viscosity, and thickness of resin cement on monotonic and fatigue shear of lithium disilicate.  

2. Machry RV, Dapieve KS, Cadore-Rodrigues AC, Niek De Jager, Kleverlaan CJ, Pereira GKR, Valandro LF. Fatigue 

behavior of a graded monolithic zirconia material: influence of the CAD/CAM block region on fatigue flexural strength.  

3. Cadore-Rodrigues AC, Machry RV, Dapieve KS, Kleverlaan CJ, Pereira GKR, Valandro LF. The effects of CAD/CAM 

milling and surface treatments on the fatigue behavior of 5% mol yttria partially stabilized zirconia.  

4. Knorst JK, Machry RV, Cadore-Rodrigues AC, Dapieve KS, Hesse D, Bonifácio CC, Ardenghi TM, Kleverlaan CJ.  Erosion 

profiling pattern of different sealant materials exposed to acidic challenge. 

 

Resultados específicos de cada estudo 

- De forma geral, as diferentes viscosidades dos cimentos resinosos apresentam características distintas quanto às 

análises composicionais e de viscosidade, e por isso, impactam no preenchimento de defeitos e nos desfechos de 

resistência de união (monotônico e fadiga), exceto para a dureza dos dois cimentos, as quais foram similares;  

- A aplicação de cargas em regime de fadiga cíclica afeta negativamente a resistência de união e flexural de materiais 

cerâmicos (dissilicato de lítio e zircônia graduada) quando comparado ao regime de cargas monotônicas. Esse 

conhecimento já era sabido para o contexto de restaurações simplificadas/coroas, mas no contexto de adesão, a 

influência da fadiga é um resultado original e único na literatura internacional; 

- O envelhecimento de restaurações simplificadas de dissilicato de lítio diminui afeta negativamente o comportamento 

à fadiga, independente do tratamento de superfície; 
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- As diferentes camadas da zircônia graduada influenciam no comportamento mecânico flexural monotônico/fadiga e 

na tenacidade à fratura, mas não afetam a dureza da cerâmica; 

- Os diferentes tratamentos de superfície de restaurações de zircônia adesivamente cimentadas alteram a topografia 

superficial e influenciam no comportamento mecânico em fadiga.  

- Os materiais selantes são menos suscetíveis à erosão do que o esmalte de dentes bovinos. 

 

Capacitação Discente 

- A discente do presente projeto foi convidada para retornar à instituição internacional para a realização de Dupla 

Titulação, fato que impactará positivamente ambas instituições (UFSM e ACTA), além de proporcionar um crescimento 

pessoal e intelectual ainda mais evidente para a discente; 

- Desenvolvimento de capacidades cognitivas da discente, bem como o aprimoramento da visão crítica em ciência 

pelas discussões com os pós-graduandos, técnicos e docentes da instituição internacional; 

- Fluência da língua inglesa, bem como capacidade em se comunicar com destreza e facilidade; 

- Visão ampliada a respeito de temas que tangem à ciência dos materiais odontológicos, principalmente pela ida a 

principal feira de materiais do mundo em Colônia, Alemanha;  

- Vivência multicultural;  

- Conhecimento e domínio das análises laboratoriais realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
                                                               Santa Maria, 5 de janeiro de 2022.  

 
 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
5 

 

ANEXOS 
 

Artigos publicados 
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APÊNDICE TÉCNICO 
 
 

 Preparo das amostras e análises realizadas 
 

  

  
Figura 1. Preparo das amostras e cristalização da cerâmica de dissilicato de lítio em forno específico. 
 
 

  
   Figura 2. Cimentação adesiva das restaurações simplificadas de dissilicato de lítio.  
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Figura 3. Equipamento inédito que executa regime de fadiga cíclica em imersão aquosa para testes de resistência de união 
e resistência flexural com controle de posição, carga (Newton) e ciclos, viabilizando a realização de análise de sobrevida 
para testes de adesão em fadiga (figura à direita).  

 

  
Figura 4. Ensaio de Dureza (durômetro).   

 

  
Figura 5. Análise in sílico de elementos finitos.  
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Figura 6. Preparação das amostras (deposição de ouro) e execução da análise de microscópio eletrônico de varredura. 
 
 

  
Figura 7. Preparação do dispositivo do teste e análises de contração por polimerização (química ou fotoativada) dos 
cimentos resinosos em diferentes viscosidades.   
 

  
Figura 8. Análises de perfilometria para a avaliação das espessuras das camadas de cimento resinoso.   

 


