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PRIMO, T. M. Sistema Procera. 2004. 51f. Trabalho de conclusão — Curso de Especialização
em Prótese Dentária, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

0 sistema Procera, introduzido no mercado pela Nobel Biocare, baseia-se na tecnologia
computer-assisted design and computer-assisted machining (CAD/CAM) para a fabricação de
coroas totais. Consiste num computador que, instalado no laboratório de prótese, elabora o
projeto e o transmite via modem para um dos centros de produção Procera, na Suécia ou nos
Estados Unidos, onde uma infra-estrutura protética em alumina, titfinio ou zircônia é
fabricada, recebendo posteriormente a aplicação de cerâmica com coeficiente de expansão
térmica compatível, constituindo assim a restauração protética. A coroa total cerâmica Procera
é composta por um coping de óxido de alumínio de alta pureza, densamente sinterizado,
recoberto por cerâmica especial de baixa fusão (AllCeram). As propriedades do sistema,
como resistência, precisão de adaptação, estabilidade de cor, estética, biocompatibilidade e
longevidade foram discutidas nesse estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas Livres de Metal; Procera AllCeram; Sistema Procera

PRIMO, T. M. Sistema Procera. 2004. 51f. Trabalho de conclusão — Curso de Especialização
em Prótese Dentária, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

The Procera System, developed by Nobel Biocare, embraces the computer-assisted design and
computer-assisted machining (CAD/CAM) technology to manufacture dental crowns or fixed
partial dentures. At the dental laboratory, the Procera scanner reads the contours of the tooth
preparation and the measurements are then transferred by modem to one of the Procera
workstations, in Sweden or the USA, where an aluminum, titanium or zircon substructure is
manufactured. After returned to the dental laboratory, the substructure, or coping, is veneered
with a ceramic material with compatible coefficient of thermal expansion, finishing the
prosthetic restoration. The Procera all-ceramic crown is composed of a densely sintered, highpurity aluminum oxide coping that is combined with special low-fusing veneering porcelain
(AllCeram). The system properties, such as strength, precision of fit, color stability, esthetics,
and longevity were evaluated in this study.

KEY WORDS: Metal Free Systems; Procera AllCeram; Procera System
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I INTRODUÇÃO

A busca por inovações é a mola propulsora do desenvolvimento em todas as atividades
humanas. Na Odontologia não poderia ser diferente. Com a crescente valorização do aspecto
estético, a indústria direcionou suas pesquisas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
materiais que reunissem, além das qualidades tradicionalmente exigidas, a indispensável
excelência estética.
A porcelana, empregada na Odontologia ha mais de duzentos anos, após sofrer
inúmeras modificações, revelou-se capaz de atender a essa necessidade, adquirindo
características como dureza, brilho, translucidez, resistência flexural e à fratura, que tornaram
possível sua utilização em vários tipos de prótese com e sem a presença de ligas metálicas.

Diversas porcelanas com essas novas qualidades foram desenvolvidas e introduzidas no
mercado nas últimas duas décadas, merecendo menção, entre outras, a feldspdtica, (BIODENT,
Dentsply), a aluminizada (VITADUR, Vita), a aluminizada infiltrada com vidro (In-Ceram,
Vita), a de vidro fundido (DICOR, Dentsply), a injetada em alta pressão e calor (IPS-Empress,
Ivoclar) e a sinterizada (AllCeram, Nobel Biocare).
Algumas dessas cerâmicas deram origem aos chamados sistemas, como IPS Empress,
In-Ceram, Dicor e Procera AllCeram.
Em uma análise preliminar, o Sistema Procera afigura-se com melhores condições para
afirmar-se entre os demais, pela tecnologia utilizada, resistência e durabilidade prometidas.
Produzidas com o auxilio do computador, do projeto à confecção, as coroas Procera
totalmente cerâmicas são compostas por um coping de óxido de alumínio de alta pureza,
densamente sinterizado, recoberto com a porcelana especial AllCeram, de baixa fusão.
0 Sistema Procera pretende notabilizar-se pela evolução no aspecto estético,
particularmente no que diz respeito à estabilidade de cor e translucidez, aliando a estas
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qualidades a biocompatibilidade, biomecânica, integridade marginal

e funcionalidade,

requisitos essenciais e indispensáveis para o sucesso da prótese.
0 objetivo deste estudo é a avaliação do Sistema Procera, quanto as suas propriedades
físicas, ajuste marginal, concepção oclusal, estética e longevidade.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Conceito

0 Sistema Procera (Nobel Biocare) é baseado em uma tecnologia, que adota o conceito
computer-assisted design and computer-assisted machining (CAD/CAM), para fabricar
restaurações dentárias. Inicialmente foi usado para fabricar coroas

e próteses parciais,

combinando uma infra-estrutura de titânio com facetas de porcelana de baixa fusão. Com a
adoção da tecnologia CAD/CAM passou a produzir coroas totalmente de cerâmicas, compostas
por um coping de óxido de alumínio de alta pureza, densamente sinterizado, recoberto com
porcelana especial AllCeram de baixa fusão. (ANDERSSON et al., 1998); Russel et al. (1995
apud ANDERSSON, 1998).
Um novo material cerâmico, Procera AllCeram com aplicação universal para dentes
anteriores e posteriores foi recentemente introduzido no mercado pela Nobel Biocare (Suécia).
Este tipo de restauração tem uma estrutura de alumínio de alta pureza, densamente sinterizado e
foi inicialmente descrito em 1993. Estas restaurações são produzidas de maneira única, usando
a tecnologia inicialmente desenvolvida para produzir copings de titanio para suporte de
implantes. Andersson e ()den (1993 apud BRUNTON et al., 1999).
As coroas Procera AllCeram foram desenvolvidas por Andersson e (5den através de um
esforço cooperativo entre a Nobel BiocareAB, Goteborg e Sandvick Hard Materials AB,
Estocolmo, Suécia. As coroas Procera AllCeram são compostas por um coping de óxido de
alumínio puro sinterizado, facetado com porcelana. Zeng et al., 1998; Wagner e Chu (1996
apud 6DEN et al., 1998).
A tecnologia Procera (Nobel Biocare) foi inicialmente desenvolvida para fabricação de
infra-estruturas de titânio para coroas e pontes. As infra-estruturas foram criadas com a ajuda
de computador e a forma desejada foi obtida por usinagem e eletroerosão. (OTTL et al., 2000).
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O sistema é indicado para a fabricação de coroas unitárias totalmente cerâmicas nas
regiões anteriores e posteriores. Adicionalmente é possível criar infra-estruturas totalmente
cerâmicas, os suportes CeraOne (Nobel Biocare), tanto para o Sistema de Implantes Branemark

(Nobel Biocare) como para os desenvolvidos por outros fabricantes. Utilizando a tecnologia
CAD/CAM constrói-se um coping com óxido de alumínio densamente sinterizado. O óxido de
alumínio utilizado atende à exigência 6474 da International Standards Organization (ISO) para

densidade, tamanho das partículas e resistência flexural. 0 material se caracteriza pela alta
resistência, excelente compatibilidade e já era utilizado em implantes cirúrgicos, tais como
articulações artificiais na bacia. Hegenbarth (1995 apud OTTL, 2000).
O Sistema Procera pode ser utilizado para produzir tanto coroas protéticas de porcelana
pura unitárias, quanto infra-estruturas de titânio para coroas unitárias ou próteses parciais fixas,
constituido os sistemas AllCeram

e

AllTitan, respectivamente. (FRANCISCHONE;

VASCONCELOS, 2002)

2.2 Processo de confecção

O sistema Procera consiste num computador que, instalado no laboratório de prótese,
elabora o projeto, transmitido via modem para a um dos centros de produção Procera, na
Suécia ou nos Estados Unidos, onde o coping é fabricado. No laboratório de prótese, um
scanner, controlado por computador mapeia a superfície do troquel ou da réplica do dente
preparado. Antes de iniciar o escaneamento, o troquel é desgastado logo abaixo da linha de
término, para definir claramente a area do preparo. 0 troquel é fixado em posição vertical sobre
uma plataforma existente no scanner. Enquanto a plataforma gira, a extremidade do scanner,
composta por uma esfera de safira, posicionada num ângulo de 45° entra em contato com a
superfície do troquei, exercendo sobre ele uma pressão extremamente suave, de

aproximadamente 20g.

1/
Um registro é coletado a cada um dos 360° de circunferência do troquei. Completada a

rotação, a ponta do scanner é automática e continuamente elevada em 200[tm pelo computador
e uma nova linha é lida. Até que todo o contorno da superfície do troquei tenha sido mapeado,

são coletados aproximadamente 50.000 registros, que revelam todas as características do dente
para o computador. (PERSSON; ANDERSSON; BERGMAN 1995; ANDERSSON et al.,

1998)
Terminado o escaneamento, os dados coletados podem ser visualizados na tela do
computador para comprovação de sua integridade, que é verificada pela ausência de qualquer
vazio na topografia da ilustração e de interrupções nas linhas de escaneamento. Se tudo estiver
correto, é possível visualizar um gráfico hi-dimensional, capaz de sofrer rotação de 5 a 10°
sobre seu eixo vertical para melhor análise. Determinar a linha de término no gráfico bidimensional é o passo seguinte completado durante o projeto do coping. Uma ampliação de
metade do gráfico, começando pela posição zero grau (inicio do escaneamento) é mostrada na
tela, para que a margem do preparo seja claramente definida. A cada 10° de rotação a margem
do troquei, ou linha de término é marcada pelo operador mediante um comando através do
teclado do computador e o software interpola o segmento entre as marcas. A linha de término é
ainda refinada pelo operador, repetindo o processo anterior, agora com um intervalo de 5°.
Quando, finalmente a margem do preparo estiver clara e indubitavelmente definida, ela é salva
em um arquivo, utilizado no projeto do coping. (ANDERSSON et al., 1998)
A próxima fase do projeto é o estabelecimento da espessura do coping a ser fabricado.
A espessura pré-definida é de 0,6mm, todavia, em situações especiais o operador pode alterá-la.
Seleciona-se o ângulo de emergência do coping e o computador calcula automaticamente o
espaço interno necessário para o agente de cimentação. Terminado o projeto do coping, o

arquivo é salvo no computador e é transmitido via modem para uma das Estações de Produção
Procera. (PERSSON; ANDERSSON; BERGMAN, 1995; ANDERSSON et al., 1998)
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O contorno externo do coping é projetado em três dimensões na tela do computador
(tecnologia CAD). A espessura do coping (aproximadamente 0,5mm) e o projeto do perfil de
emergência (com ângulos entre 1 e 25°) podem ser determinados individualmente ou usando-se
valores padrões pré-tabulados. Hegenbarth (1995 apud OTTL, 2000)
Nos centros de produção, os arquivos são recebidos por uma máquina controlada por
computador. Esta máquina possui as mesmas dimensões e angulo de aproximação do scanner
do laboratório de origem, reduzindo os erros de transcrição a zero e produzindo réplica do
troquel com extrema precisão. Nesta réplica é densamente aplicada uma camada de óxido de
alumínio. Este processo leva em conta a contração de aproximadamente 20% ocasionada pela

sinterização, ampliando na mesma proporção o modelo do preparo que é utilizado durante a
fabricação. O óxido de alumínio de alta pureza pulverizado é compactado contra o modelo do
preparo ampliado sob alta pressão. Nesta fase, embora o material cerâmico já apresente certa
dureza ainda pode ser usinado com facilidade. 0 contorno externo do coping é sinterizado para
obter máxima densidade, à temperatura superior a 1600°C. 0 coping é examinado pelo
Controle de Qualidade e remetido pelo correio para o laboratório de prótese, onde a restauração
é complementada com a aplicação de porcelana AllCeram, que propicia ao produto as formas

anatõmicas e estéticas. (ANDERSSON et al., 1998).
No laboratório de origem, os técnicos podem ajustar a espessura para melhorar aspectos
estéticos ou oclusais. Entretanto, espessuras menores do que 0,3/0,4min reduzem
significativamente a resistência da restauração. Os ajustes devem ser feitos com brocas
diamantadas e abundante irrigação a fim de reduzir os riscos de microfratura. (ANDERSSON
et al., 1998).
Um tipo especial de porcelana para o recobrimento estético (AllCeram Porcelain,
Ducera), com um coeficiente de expansão térmica ajustado para combinar com o do óxido de
alumínio (7x10-6) foi desenvolvido para o coping. 0 material cerâmico tem propriedades
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fluorescentes que correspondem àque las da dentição natural. Estas propriedades e o aspecto
natural da restauração minimizam os problemas de metamerismo (ANDERSSON et al., 1998).
0 elevado ponto de fusão do óxido de alumínio permite que as margens do coping não

sejam alteradas quando da aplicação da porcelana sobre sua superfície. Não há noticias de
distorção nos contornos do coping, ocasionada pela aplicação da porcelana. A primeira camada

do material para recobrimento é aplicada sobre a superfície do coping e queimada a uma
temperatura de 910 0 . 0 revestimento dá a cor inicial à coroa, o que é importante na Area
cervical, se forem necessárias alterações na cor do dente. A composição entre dentina, incisal e
porcelana transparente é alcançada de acordo com a estrutura das camadas de porcelana
aplicadas para a modelagem final do dente. Caracterizações como mamelos, dentina secundária
e contrastes podem ser obtidos com o uso intensivo de porcelana. Raramente é necessário

alterar a coloração final das restaurações por causa do aspecto natural da coroa. Terminado o
processo, o polimento é efetuado com uma pasta a base de diamante e a restauração está pronta
para a prova, ajustes finais, se necessários e cimentação (ANDERSSON et al., 1998).

2.3 Procedimentos clínicos

2.3.1 Preparo do dente

Diversas recomendações foram sugeridas para o preparo dos dentes naturais. Eles
devem ser moderadamente chanfrados, com contornos suavemente arredondados, sem ângulos
pronunciados a fim de proporcionar precisão no encaixe do coping. A linha de término interna
do preparo deve ser arredondada, especialmente na margem da chanfradura, com uma
profundidade de 0,8 a 1,0mm. A redução oclusal deve ser no mínimo de 2,0mm para assegurar
a espessura adequada para o coping e a faceta de porcelana. Concavidades ou sulcos proximais
devem ser evitados, todavia concavidades interproximais que produzam uma forma de
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resistência podem ser utilizadas em pré-molares e molares, desde que possuam ângulos
arredondados para aceitar o processo de chanfradura. Para a redução final e polimento das
margens devem ser utilizadas brocas ultrafinas, de diamante ou carbide/tungstênio. Quanto
maior a definição da linha de término do dente e do troquel, maior a precisão de gravação pelo
scanner e o delineamento do projeto elaborado no computador (ANDERSSON et al., 1998;
BRUNTON et al., 1999; OTTL et al., 2000).
Já está disponível um conjunto de brocas de diamantes especialmente desenvolvido para
facilitar este trabalho. As margens do preparo, sempre que possível, devem se situar na região
supragengival. Margens subgengivais, para efeito estético, devem se restringir aos dentes
anteriores superiores. A adoção destas recomendações, além de facilitar os procedimentos de
impressão, ajudará também a manter e otimizar a saúde periodontal. (BRUNTON et al., 1999).
Por razões estéticas, o preparo deve normalmente aprofundar-se entre 0,5 e 0,8mm
abaixo da linha da crista gengival, nas áreas onde os dentes são diretamente visíveis. Isto só é
possível, todavia, se o pré-tratamento periodontal estiver concluído e a gengiva estiver livre de
qualquer tipo de inflamação. 0 preparo da restauração em dentes vivos deve ser biocompativel,
apresentando adesão à dentina e alto grau de dureza. Para restaurações totalmente cerâmicas o
material deve ter cor muito semelhante a da dentina do dente natural, para que se obtenha o
melhor resultado estético. Os dentes sem vitalidade pulpar normalmente requerem restaurações
sustentadas por um núcleo coronário radicular. 0 uso de núcleos radiculares de metal pode
afetar desfavoravelmente o aspecto estético das restaurações Procera AllCeram. Por essa razão
o núcleo deve ser totalmente construido com material da cor do dente. Se o canal radicular for
maior do que o normal, se a gengiva for pouco espessa ou inexistente, até mesmo a parte da
raiz do núcleo deve ser confeccionada com material da cor do dente. (Sistema de núcleos
coronários radiculares totalmente cerâmicos). Caso contrário, o metal do núcleo salientar-se-á
na região da raiz do dente. mudando a cor do tecido gengival (OTTL et al., 2000).
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2.3.2 Moldagem

A moldagem, seleção de cor e registros oclusais não requerem cuidados especiais e não
diferem daqueles usualmente necessários para qualquer outro tipo de restauração indireta. Os
modelos troquelados e articulados são enviados ao laboratório de prótese. (ANDERSSON,
1998; BRUNTON et al., 1999; OTTL et al., 2000).

Faz-se também um molde antes do preparo para definir o perfil de emergência, como
pré-requisito para que se obtenha o contorno correto do coping na tela do computador.

(urn

et al., 2000).

2.3.3 Cimentação

De acordo com Andersson et al. (1996) e May et al. (1998), a aderência do cimento,
tanto na coroa como na estrutura dentária, se faz de maneira uniforme e sem dificuldades.
Brunton et al. (1999) recomendaram que se faça uma prova com água ou com uma
camada muito fina de alginato para que se ajustem o encaixe, a oclusão e os aspectos estéticos.
Os profissionais têm à sua escolha os seguintes tipos de cimento: de fosfato de zinco, de
ionômero de vidro e ainda resina polimerizada (tal como a Panavia 21, fabricada pela Kuraray

Cia. Ltda, Japão). Como a superfície interna do coping de óxido de alumínio possui asperezas
microscópicas não é necessário tratamento com ácido. Geralmente apenas uma asperização e a

aplicação de um agente de unido são suficientes. 0 cimento sugerido, o Panavia 21, é fornecido
com um agente adesivo e o seu uso é recomendado em combinação com o tratamento com
ácido. 0 cimento de ionômero de vidro é recomendado quando o controle de umidade não é o

ideal.
A cimentação de coroas Procera AllCeram não requer procedimento adicional, quando
comparada à cimentação das restaurações metalo- cerâmicas tradicionais. A fase laboratorial, de
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fato, é ainda mais simples, uma vez que não é necessária a aplicação de espaçador no troquel.
programa de computador que fabrica o coping Procera já prevê um espaço uniforme para o
cimento. Clinicamente, nenhum tratamento suplementar é necessário para preparar a superficie
interna do coping. Tampouco qualquer outro procedimento complementar é necessário na fase
de cimentação (WOLFINGER, 2000).
Blixt et al. (1996) avaliaram a aderência ao óxido de alumínio densamente sinterizado
(Procera AllCeram) de 4 tipos de cimento: fosfato de zinco (Phosphacap-phosphate); ionômero
de vidro (Ketac-Cem e Vitremer) e um cimento resinoso de dupla polimerização (Dual-Cement
Radiopaque). A influência do tratamento da superficie interna (sem tratamento, submetida a
jateamento e silanizadas pelo sistema Rocatec) também foi investigada no presente estudo. A
Procera usinou espécimes com formato cúbico (10mm de lado) e cilíndrico (4,8mm de
diâmetro). As amostras cúbicas foram montadas em seqüência, deixando 4 faces paralelas para

cimentação. As amostras cilíndricas foram cimentadas a essas superficies, sob carga de 5kg
durante o período de 10min. Foram montados 80 conjuntos, divididos em 4 grupos de acordo
com o cimento utilizado e em 3 subgrupos conforme o tratamento de superficie recebido. Após
a cimentação os espécimes foram armazenados em saliva artificial por 48h e então submetidos
aos testes em uma máquina universal de testes Alwetron, apresentando os seguintes resultados
(MPa e desvio-padrão):

Phosphacap

Ketac Cem

Vitremer

Dual-Cem

Sem Tratamento

3,4 ± 1,1

4,1 ± 3,1

3,7 ± 2,3

2,5 ± 2,4

Jateadas

4,4 ± 4,3

12,7 ± 2,8

2,7 ± 1,8

2,5 ± 1,8

Silanizadas

6,9 ± 4,6

9,1 ± 7,1

13,4 ± 3,6

36,9 ± 8,9

Tratamento da
Superfície

As superficies foram examinadas com o auxilio de um microscópio eletrônico de
varredura (SEM — Jeol JSM-820) antes e depois dos testes. Foram encontradas grandes
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diferenças de textura nas superfícies em virtude dos diferentes tratamentos recebidos, o que
pode explicar os resultados dos testes de cisalhamento. A resistência dos espécimes cimentados
com o Dual-Cement Radiopaque, cujas superfícies receberam o tratamento com o sistema
Rocatec foi expressivamente mais alta, comparada corn a dos outros materiais e tratamentos de
superficie.
Awliya et al. (1996a) estudaram a influência do tratamento da superfície dos copings,
especificamente com o KCP (Kinetic Cavity Preparation) na resistência ao cisalhamento.
Quarenta amostras foram fabricadas pela Procera Sandvik. Os espécimes foram divididos em 4
grupos de 10 e submetidos a diferentes tratamentos de abrasão com jato de óxido de alumínio.
Numa área de 4mm isolada nas superfícies tratadas de cada espécime foi aplicado o cimento
resinoso Panavia 21, de acordo com as instruçôes do fabricante. Após a secagem do cimento as
amostras foram mantidas durante 7 dias em ambiente com 100% de umidade, antes de serem
submetidas a teste de cisalhamento, em máquina universal de testes Instron (Instron Corp.
Canton, Mass. E.U.A) a velocidade de 0,5mm por minuto.
Os resultados foram os seguintes:

Resistência ao Cisalhamento

(MPa/Desvio-Padrão)

Tratamento 1

Jateamento c/particulas de 25-pm óxido de alumínio
velocidade média (120 psi)

18,27± 3,89

Tratamento 2

Jateamento c/partículas de 25-pm óxido de alumínio
velocidade (160 psi)

21,46± 4,28

Tratamento 3

Jateamento c/partículas de 50-pm de óxido de alumínio a
velocidade (120 psi)

20,13+ 4,35

Tratamento 4

Jateamento c/particulas de 50-pm de óxido de alumínio
velocidade (160 psi)

18,09± 5,18

A análise de variância para 2 fatores a P<0,05 indicou que não houve diferença
significativa na resistência sob qualquer dos tratamentos testados. Ficou evidenciado que, mais
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importante do que o tratamento da superfície foi o alto grau de resistência obtido com o
cimento Panavia 21.
Em outra experiência, Awliya et al. (1996b) avaliaram várias marcas de cimento
resinoso, na tentativa de determinar qual delas seria a melhor quando utilizada com as cocoas
Procera. Quarenta espécimes de coroas Procera foram fabricadas na Suécia especialmente para
os testes e foram divididas em 4 grupos de 10. Antes da cimentação as superficies sofreram
jateamento com partículas de óxido de alumínio de 501.im a velocidade de 80psi., aplicado com
um microjateador Microetcher (Danville Engineering). As superfícies de cada grupo receberam
então os seguintes cimentos: IPS Empress (Ivoclar); C&B Metabond (Parke11); Enforce
(Caulk/Dentsply) e Panavia 21 EX (Kuraray). Após a secagem as amostras foram mantidas
durante 7 dias em ambiente com 100% de umidade

e então submetidas ao teste de

cisalhamento em máquina universal de testes Instron (Instron Corp. Canton, Mass. E.U.A) a
velocidade de 0,5mm por minuto.
Foram obtidos os seguintes os resultados:
Tipo de Cimento

Resistência

IPS — Empress

8,84 ± 2,95

C&B Metabond

10,77 ± 1,55

Enforce

11,99 ± 3,11

Panavia 21

16,81 ± 4,02

(MPa/Desvio-Padtto)

A análise de variância demonstrou significativa diferença de resistência entre o Panavia
21 EX e os outros cimentos. Já entre esses não houve diferenças expressivas. 0 cimento
resinoso Panavia 21 demonstrou claramente os melhores resultados quando utilizado com os
copings de óxido de alumínio Procera AllCeram.
Blixt et al. (1997) compararam as características de aderência de 2 cimentos
quimicamente polimerizados, Panavia 21 (Vivadent) e Dyract (Dentsply) ao óxido de alumínio
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e a dentina. Foram preparados 24 espécimes de Procera AllCeram, com formato cilíndrico e
outras tantas com formato cúbico. Cinqüenta por cento das superficies de aderência de cada
espécime foram condicionadas mediante jateamento e as restantes com jateamento e

silanização. Doze amostras cilíndricas foram cimentadas a espécimes cúbicos com Panavia 21 e
doze com Dyract, aplicando-se pressão de 5kg durante 10min. Foi retirada a dentina de 3
dentes molares para a confecção das amostras. As superficies foram preparadas de acordo com
as instruções dos fabricantes dos cimentos e foram cimentadas a espécimes cilíndricos de

Procera, previamente silanizados, com Panavia 21 e Dyract, utilizando-se os mesmos
procedimentos acima descritos. Todos os espécimes foram armazenados em saliva artificial por
aproximadamente 48h. Os testes foram executados numa máquina Alwetrone. Depois dos
testes as superficies foram examinadas com o auxilio de microscópio eletrônico de varredura

(Jeol JSM-820). A espessura dos cimentos (ampliada 50 vezes) foi medida com um
microscópio estéreo Elvar (Leiz).
Os resultados em MPaídesvio-padrão:

Resistência
Material

Panavia 21

Dyract

Óxido de alumínio jateado

37,54±4,10

16,07±8,8

Óxido de alumínio silanizado

40,64±3,15

12,51±1,6

8,47±2,20

6,34±2,0

Dentina

A espessura média do cimento Panavia 21 foi 0,063mm e a do Dyract 0,05mm. Em
todos os casos as falhas ocorreram entre os cimentos e a dentina, permanecendo estes aderidos
aos espécimes de óxido de alumínio.

Awlya et al. (1998) avaliaram a influência do tratamento da superfície na aderência de
um cimento resinoso ao óxido de alumínio de alta pureza, densamente sinterizado, utilizado nos
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copings Procera AllCeram. Amostras cilíndricas com 6mm de diâmetro e 8mm de
comprimento foram fabricadas pela Procera Sandvik AB (Estocolmo, Suécia). A superfície
plana utilizada para os testes de cisalhamento foi desgastada com disco diamantado. Os
espécimes foram divididos em 4 grupos de 10 e submetidos aos seguintes tipos de tratamento:
Grupo 1 — aplicação de ácido hidrofluoridrico a 9,6% durante 2min, seguido de limpeza
com spray Agua/ar por 30s.
Grupo 2 — jateamento com partículas de alumina de 50pm a 80psi durante 15s, seguido
de jateamento com ar.
Grupo 3 — asperização por diamante e aplicação de Acido fosfórico a 37% durante 2
min, seguido por limpeza com spray de Agua/ar por 30s.
Grupo 4— nenhum tratamento — (grupo de controle).
Todas as amostras foram examinadas com um microscópio eletrônico por varredura,
para determinação da morfologia da superfície. As Areas expostas receberam aplicação de
Silano Enforce (Dentsply, Caulk, Milford, Del. E.U.A.) por 60s. Em seguida foram aplicados o
agente de adesão e o cimento resinoso dual Enforce, usando-se um molde de alumínio com 4
mm de diâmetro e 4mm de espessura. A aplicação e a polimerização foram executadas de
acordo com as instruções do fabricante. Durante 7 dias as amostras permaneceram A
temperatura ambiente e umidade relativa de 100%, após o que foram submetidas ao teste de
cisalhamento em uma máquina universal de testes (Instron Corp. Canton, Mass. E.U.A.) A
velocidade de 0,5mm por minuto, usando para carga uma lamina tipo faca, paralela A Area de
cimentação. Os números foram coletados no ponto de fratura e a resistência foi calculada
dividindo-se estes números pela Area cimentada. Com esses dados calcularam-se o valor médio
e o desvio-padrão para cada grupo. Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) para
determinar a existência, ou não, de diferenças significativas na resistência do cimento resinoso
ao óxido de alumínio, com e sem tratamento de superficie.0 mesmo método foi usado para

demonstrar as diferenças entre os diversos tipos de tratamento da superfície. Os resultados
foram os seguintes para as amostras:

Grupos

Resistência Média — MPa

Desvio-Padrão

1 - Acido Hidrofluoridrico

5,38

±1,28

2 — Jateamento

11,99

±3,12

3 — asperizaçà'o+kido

9,13

+1.91

4 — Sem tratamento

6,66

±1,58

A análise de variância (ANO VA) mostra uma diferença de resistência estatisticamente
significativa, com nível de confiança de 25% (P< 0,001), entre os grupos, considerando-se os
tipos de tratamento aplicados. A utilização do teste de comparação múltipla de Tukey
demonstrou que o jateamento da superfície do óxido de alumínio apresentou resultados
expressivamente melhores do que os outros métodos: versus sem tratamento e Acido
hidrofluoridrico P < 0,001 e versus asperização por diamante P < 0,05. Não houve diferença
considerável entre sem tratamento, asperização por diamante e Acido hidrofluoridrico (P<
0,05), enquanto que a asperização por diamante apresentou melhor resultado do que a aplicação
de ácido hidrofluoridrico. Não se chegou a compreender plenamente a exata atuação do silano
frente à alumina. Sua utilização na superfície dos copings é recomendada pelos fabricantes para
a adesão da porcelana. Entretanto, sua ação em superfícies de óxido de alumínio é limitada por
sua baixa aderência a esse tipo de material. 0 silano utilizado neste estudo pode ter atuado
como agente umidificador, estimulando as propriedades de adesão do cimento resinoso.
Yaman et al. (1996) testaram quais os efeitos de 3 tipos diferentes de cimentos na carga
necessária a produzir fraturas em restaurações confeccionadas com este novo tipo de material.
Foram fabricados 27 copings para pré-molares com 0,5mm de espessura. Foram aplicadas
facetas de porcelana de maneira a produzir coroas com espessura axial de 1,0mm e oclusal de
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2,6mm. As coroas foram classificadas em 3 grupos de 9 e cimentadas a uma base de resina que
simulava o dente e possuía um módulo de elasticidade próximo ao da dentina. As superficies

internas de cada coroa foram submetidas a jateamento com partículas de 501tm de óxido de
alumínio, a 80psi, silanizadas e cimentadas as replicas de dentes usando fosfato de zinco,
cimento resinoso (Panavia) e cimento de ionômero de vidro (Duet). A cimentação foi feita de
acordo com as especificações de cada fabricante e as coroas foram assentadas com uma carga
uniforme de 5kg por um período de 10min. As amostras foram guardadas por 24h, em ambiente
com 100% de umidade e então colocadas em uma máquina de testes Instron e submetidas à
carga até o ponto de fratura a uma velocidade de 0,5mm/s. Foram os seguintes os valores

necessários para se chegar a ponto de fratura:

Tipo de Cimento

Resistência kg/f

Fosfato de zinco

153,5

Resinoso Panavia

225,0

Ionômero Duet

214,6

As coroas cimentadas com Panavia e Duet tiveram resistência significativamente mais
alta à fraturas do que as que receberam fosfato de zinco.

0 objetivo de um estudo de Snyder et al. realizado em 1999, foi determinar o possível
aparecimento de microtrincas nas margens de copings de óxido de alumínio Procera
cimentados com os cimentos Fuji Plus e Vitremer. Foram fabricados 30 copings Procera,
utilizando o sistema CAD/CAM da Nobel Biocare. As amostras foram divididas em 2 grupos
de 15. Os espécimes de um dos grupos foram cimentados com Fuji Plus e os do outro com o

3M — Vitremer, todos em troquéis padrão, pré-usinados, classe 2, de titfinio. Os exemplares
foram guardados por 6 semanas em ambiente com 100% de umidade e temperatura aproximada
de 70°F (21,1 °C) e então 2 especialistas em Próteses, com lupas cirúrgicas, examinaram as
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amostras ampliadas 2,5 vezes a procura de microtrincas. Depois, os autores do estudo, com o
auxilio de um microscópio, examinaram os espécimes ampliados 20 vezes. As duas técnicas de
inspeção não conseguiram encontrar qualquer sinal de fratura nas 30 amostras submetidas à
observação. Concluíram, nas condições em que foi realizado o estudo, que não há nenhuma
evidência capaz de sustentar a hipótese de que a expansão dos cimentos de ionômero de vidro

modificados com resina utilizados nos testes possa ocasionar fraturas nos copings Procera de
cerâmica.

2.4 Propriedades

2.4.1 Biocompatibilidade das coroas

Adamczak e Lindén (1997) realizaram um estudo para medir, in vitro, o efeito do pH na

liberação de alumínio em copings confeccionados com 2 tipos de material: óxido de alumínio
pré-sinterizado infiltrado com vidro de lantânio (Vita In-Ceram) e óxido de alumínio de alta

pureza, densamente sinterizado (Procera AllCeram). Foram preparados 25 discos (com 20mm
de diâmetro e 3mm de espessura) de cada um dos materiais. Os espécimes foram amarrados
com fio de sutura encerado e colocados em recipientes de vidro contendo 50m1 de saliva
artificial e tamponados com fosfato para proporcionar soluções com pH 3, 4, 5, 6 e 7. Os testes
foram realizados em ambiente escuro à temperatura de 37°C. As soluções foram trocadas após
4, 12, 20, 28 e 90 dias e analisadas para constatação da liberação de alumínio em um
espectrômetro de absorção atômica Philips (PYE UNICAM SP9). As superficies dos espécimes

foram estudadas com o auxilio de um microscópio eletrônico de varredura (Joel JSM-820). Os
resultados indicaram que os discos de óxido de alumínio densamente sinterizados (Procera) não
apresentaram perda ou liberação de alumínio, enquanto que os de óxido de alumínio présinterizado infiltrado com vidro de lantinio mostraram os seguintes números:

Liberação de Alumínio das Amostras Vita In-Ceram em microgramas (gig)
Dias

pli 3/DP*

pH 4/DP

pH 5/DP

pH 6/DP

pH 7/DP

1-4

158,9±23,20

117,3±20,53

63,5±13,71

30,4±3,30

12,4±4,90

5-12

64,4±10,10

46,5± 5,34

30,6± 3,03

9,2±2,4

2.7±0,20

13-20

54,3± 2,54

32,9± 0,5

28,0± 1,20

7,9±2,20

2,7±0,20

21-28

41,2± 2,90

26,8± 1,12

11,1± 0,80

2,4±0,43

2,5±0,50

29-90

16,1± 4,80

6,3± 1,24

8,5± 0,45

2,4±2,14

0,6±0,01
* (DP=Desvio-Padrao)

A liberação de alumínio nas amostras In-Ceram foi alta com níveis de pH baixos e
diminuiu com o passar do tempo. Microfotografias destes espécimes, obtidas com
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microscópio eletrônico, revelaram alguns sinais de degradação. Não foram encontrados sinais
de liberação ou dissolução de alumínio nas amostras Procera AllCeram.

2.4.2 Estabilidade de cor

Attanasi et al. (1996) avaliaram a estabilidade de cor da porcelana de baixa fusão
AllCeram, quando submetidas a envelhecimento acelerado. Vinte discos de óxido de alumínio,
com 16mm de diâmetro e 2mm de espessura foram utilizados como base para 2mm de faceta de
porcelana AllCeram. A cor de cada amostra foi determinada de acordo com os valores "Minolta
chroma Meter II reflectance". Os espécimes foram colocados num aparelho Weather-O-Meter e
submetidos a envelhecimento pelo tempo total de 1200h. Depois do processo de
envelhecimento, a cor de cada amostra foi novamente determinada e os valores AE computados
(AE= variação da diferença de cor entre as duas tomadas). Os resultados do estudo detectaram
alterações de cor durante o teste: em 300h AE=1,41, desvio-padrão1,10 e em 1200h AE 1,33,
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desvio-padrão 0,62. Essas variações do ponto de vista clinico não são relevantes. Somente um
valor AE maior que 3,7 indicaria pouca estabilidade da cor e seria perceptível clinicamente.

2.4.3 Capacidade de mascaramento

0 estudo de (Men e Razzoog (1997) analisou o efeito da espessura dos copings de
alumina altamente pura e densamente sinterizada na capacidade de mascaramento das coroas.
Foram confeccionados copings desse material com espessura de 0,4; 0,6; 0,8; e 1,2mm.
adaptados a modelos preparados com gesso branco e grafite negro. As coordenadas de cor L*
a* e h* da Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) foram mensuradas usando um
colorimetro (Minolta Espectrofotômetro CM-503i) com cabeça de leitura de 3mm de diâmetro.
As medições foram feitas nas superficies oclusais de cada coping. Os resultados:

0 mm

0,4 mm

0,6 mm

0,8 mm

1,2 mm

grafite - gesso

grafite - gesso

grafite - gesso

grafite - gesso

grafite - gesso

76,6

82,0

77,2

81,1

76,5

78,4

1,6

0,9

2,5

2,2

3,8

16,4

13,7

18,3

16,2

19,1

L* 30,2

86,6

73,9

a* 0,22

0,32

-0,23

b* -0,05

3,8

8,7

82,1
0,84
14,8

0,27
11,2

Os valores L*. a* e h* mensurados nos copings sobre o grafite negro e sobre o gesso
branco não exibiram diferenças estatisticamente significativas quando a espessura foi
aumentada
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2.4.4 Precisão de adaptação

0 trabalho de Sulaiman et al. (1997) comparou adaptação marginal dos sistemas
cerâmicos In-Ceram, Procera AllCeram e IPS Empress, durante diferentes estágios de

fabricação: na confecção do coping, na aplicação da faceta de porcelana e no glazeamento.
Foram fabricados 10 copings pela Procera Sandvik (Gotemburgo, Suécia), 10 IPS Empress por
um laboratório comercial autorizado pelo fabricante e 10 In-Ceram pela Vident (Baldwin Park,

Califórnia, EUA). A aplicação das facetas e o glazeamento foram executados no laboratório da
Nortwestern University Dental School. Dentro das condições e limitações deste estudo as
conclusões foram: a desadaptação marginal das coroas foi, em ordem decrescente: In-Ceram
161±461tm; Procera 83±41p,m e IPS Empress 63±37gm. Tanto as Procera quanto as IPS
Empress se mantiveram dentro do limite clinicamente aceito de 12011m. A face lingual das
coroas cerâmicas apresentou desadaptação significativamente maior (124±63 gm) do que as
faces vestibular (103±48p.m), mesial (96±62w) e distal (85±57pm). As diferenças entre as
demais não foram significantes. Durante os estágios de fabricação das coroas dos 3 sistemas,

não foram observadas diferenças importantes na desadaptação marginal. Os autores citaram não
terem conhecimento de quaisquer dados disponíveis, in vivo e in vitro, sobre as coroas Procera,
para comparação com os números obtidos no presente estudo. Novas pesquisas são necessárias
para examinar o desempenho destas restaurações.
May et al. (1998) em um estudo, in vitro, mensuraram a adaptação marginal, adaptação

interna e precisão de adaptação das coroas Procera AllCeram fabricadas com a tecnologia
CAD/CAM em pré-molares e molares de ivorine. (dentes plásticos, em laboratório). Os
preparos foram realizados com inclinação de 10 0 , com margens chanfradas de 1,3mm e 1,5mm
e redução axial de 2,0mm. Foi utilizado um material de impressão fluido com a função de
simular o cimento e reproduzir os aspectos topográficos internos das coroas. Para medir o
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espaço entre as coroas e os troquéis nas aberturas marginais, paredes axiais, cúspides e
adaptação oclusal foi utilizada a videografia a laser.

Os resultados médios foram os seguintes:

Espaço Interno Médio (pm/desvio-padrão)
Abertura

Paredes

Marginal

Axiais

Molares

63,0 ± 13

49,0 ± 3

Pré-molares

56,0 ± 21

69,0 ± 17

Coroas

Adaptação

Precisão de

Oclusal

Adaptação

67,0 ± 21

74,0 ± 29

63,0 ± 20

48,0 ± 12

36,0 ± 7

52,0 ± 19

Cúspides

Esses valores não indicam diferença significativa entre os grupos. Todavia, os espaços
que definem a adaptação interna nos locais mensurados foram diferentes. A conclusão foi que a
abertura marginal, adaptação interna e precisão de adaptação das coroas foram inferiores a
70pm, demonstrando que as coroas estudadas podem ser utilizadas com confiança em prémolares e molares por se encontrarem dentro dos padrões aceitos clinicamente.
Boening et al. (2000) em um estudo, in vivo, mediram a precisão da adaptação marginal

de coroas Procera AllCeram, em dentes anteriores e posteriores. A adaptação marginal de 80
coroas Procera AllCeram foi avaliada pela técnica de réplica com silicona de baixa viscosidade
para preencher o espaço entre a coroa e o dente e silicona de alta viscosidade para estabilizar o
filme de baixa viscosidade. Após ser removida das coroas, a película que definiu o espaço foi
segmentada, e a espessura do filme foi medida com um microscópio eletrônico. A média da
espessura da abertura marginal foi entre 80 e 95gm para os dentes anteriores e entre 90 e 145
pm para dentes posteriores. A média da espessura da abertura marginal maxima variou de 80 a
180pm nos dentes anteriores e de 115 a 245 p.m em dentes posteriores. A precisão de adaptação

marginal alcançada pelo Procera AllCeram foi comparável com os outros sistemas,
convencionais ou inovadores.
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2.4.5 Características de desgaste das coroas

Hacker;Wagner; Razzoog (1996) compararam o desgaste da porcelana de baixa fusão
(Procera AllCeram), feldspdtica (Ceramco) e liga de ouro (Olympia) contra amostras de
esmalte dentário humano. As amostras de esmalte, com 3mm de diâmetro, foram retiradas de
dentes recém-extraídos, polidas com lixas de carbono granulação 600, fixadas a um
componente da máquina de desgaste, submetidas à rotação e sofreram novo polimento de 3Rm
com lixas de carbono. Foi feita uma perfuração de referência no centro de cada amostra de
esmalte, e as mesmas passaram por processo de limpeza por ultra-som sendo guardadas em
recipientes fechados a uma umidade relativa de 100%. Espécimes em forma de disco foram
fabricados pela Ceramco, Procera e Olympia. As porcelanas foram polidas com lixas de
carbono granulação 600, submetidas à limpeza por ultra-som e autoglazeadas. Os discos de liga
Aurica receberam polimento de lpm com pasta de diamante e limpeza por ultra-som. Todos os
espécimes foram fixados a uma base de plástico para a realização dos testes de desgaste. Na
máquina de desgaste, 5 amostras de esmalte para cada tipo de material antagonista foram
submetidas a 10.000 ciclos rotacionais em contato com os discos, à carga constante de 453,6g
(1 libra). Para simular o ambiente bucal, os testes foram realizados num receptáculo contendo
saliva humana. Para medir o grau de desgaste dos espécimes de esmalte foram confeccionados
2 moldes de silicone, um antes e um depois dos testes. A perda de esmalte foi constatada
comparando-se a profundidade das perfurações de referência mediante observação de imagens
ampliadas 64 vezes com a utilização de um estéreo microscópio Zeiss. 0 desgaste das amostras
de porcelana foi medido em 4 locais diferentes da trajetória circular que esteve em contato com
o esmalte durante os testes, com um perfilômetro Surfanalyser System 400. Foi calculada a
perda vertical e uma média das 4 leituras foi utilizada para a análise de variância (ANO VA) e
teste de Scheffé. (p=0,001). Os testes apresentaram os seguintes resultados:
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Desgaste médio vertical do esmalte contra as porcelanas/liga de ouro (em iAm)

Porcelana/Ouro
Olympia Gold

Profundidade
Esmalte antes
dos testes
330

do Profundidade do
Esmalte depois
dos testes
321

Desgaste

Desvio-Padrão

9

± 13

Procera

375

315

60

±28

Ceramco

369

139

230

±38

Desgaste médio vertical das porcelanas/liga de ouro (em [tm)
Porcelana/Ouro

Desgaste

Desvio-Padrão

Olympia Gold

0,32

±0,1

Procera

4,3

± 2,3

Ceramco

3,7

± 0,6

Nas amostras de esmalte foram encontradas significativas diferenças, de acordo com os
materiais a que foram submetidas à abrasão. Concluíram que as porcelanas feldspáticas
atingem os objetivos estéticos, mas provocam maior abrasão dos antagonistas naturais. A
porcelana Procera demonstrou ser mais compatível com o esmalte dentário. Todavia,
constataram a necessidade de comprovação em testes, in vivo.
Wilson et al. (1997) avaliaram o desgaste do esmalte, quando em contato com os
copings de óxido de alumínio. Quinze amostras de esmalte dentário humano com 3mm de

diâmetro foram polidas com lixas de papel silicone/carbide, granulação 600, película de 3ilm
de silicone/carbide e criteriosamente limpas. No centro de cada amostra de esmalte foi feita
uma pequena perfuração de referência para ser utilizada nas medições de desgaste. As amostras
de esmaltes foram divididas em 3 grupos de 5. Foram fabricados 15 discos de óxido de

alumínio Procera, com lOmm de diâmetro, que também foram divididos em 3 grupos: 5
sofreram a ação de brocas de diamante para tomar ásperas suas superficies; 5 passaram pelo

mesmo procedimento e então receberam polimento pelo sistema Dialite (da Braessler) e as 5
últimas passaram pelo tratamento para torná-las ásperas, foram polidas e glazeadas, não
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recebendo polimento após o glazeamento. Todas as amostras foram submetidas A limpeza por
ultra-som antes de serem colocadas na máquina de desgaste. Cada espécime de oxido de
alumínio foi posicionado contra uma amostra de esmalte. As amostras de esmalte, sob carga de
453,6g foram submetidas a 10000 ciclos rotacionais em contato com as amostras de oxido de
alumínio em receptáculo contendo saliva humana. Moldes de silicone foram usados para

estabelecer o perfil das amostras antes e depois dos testes. 0 desgaste foi determinado pela
medição, nos moldes, da profundidade das perfurações de referência, ampliadas 64 vezes com a
utilização de um estéreo microscópio. 0 desgaste do esmalte quando comparado As amostras
Procera com superfícies ásperas variou entre 90 e 180pm. Em contraposição As amostras cujas
superfícies ásperas foram polidas, o desgaste oscilou entre 15 e 601.1m e, finalmente contra os

discos glazeados sem polimento a variação situou-se entre 210 e 3151Am. Este estudo
demonstrou que, se o coping Procera eventualmente vier a ser exposto no ambiente bucal não
causará desgaste excessivo ao esmalte dos dentes antagonistas, desde que tenha recebido

polimento adequado com pontas polidoras para porcelana.

2.4.6 Resistência

Wagner e Chu (1996) pesquisaram 3 novos materiais para confecção de copings de
cerâmica, que foram testados para comparação de resistência flexural biaxial e A fratura. Dez

espécimes de cada material, com formato de disco, 2mm de espessura e 16mm de diâmetro,
foram preparados, de conformidade com as recomendações dos fabricantes, Empress, In-Ceram
e Procera AllCeram. 0 teste biaxial flexural foi escolhido por produzir dados mais consistentes
e com menores variações do que o teste de 3 pontos. Os resultados demonstraram grandes
diferenças de resistência flexural nos 3 materiais (p

0,05). A resistência flexural média do

AllCeram foi de 687MPa, a do In-Ceram 352Mpa e do Empress 134MPa. A resistência A
fratura das cerâmicas Procera (4,48MParn 1/4) e In-Ceram (4,49MPam')

foi praticamente
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idêntica, porém bastante superior (p < 0,005) A. Empress (1,74MPa m''). Tanto os materiais
usados nos copings como as novas porcelanas, demonstraram maior resistência flexural e
fratura do que as porcelanas feldspáticas utilizadas nas antigas coroas. Os módulos Weibull,
calculados com os dados da resistência flexural biaxial indicaram que os materiais dos copings
Procera AllCeram apresentaram as menores variações de resistência, enquanto que os da InCeram as maiores.
Zeng; Odén; Rowdiffe (1996) compararam as falhas por tensão do óxido de alumínio
de alta pureza, densamente sinterizado (Procera AllCeram), através de diferentes métodos de
teste. Existem vários métodos para determinar a resistência à tensão de materiais cerâmicos.
Neste caso foram escolhidos os testes de flexão a três pontos (three point bend), anel sobre anel

(ring-on-ring) e pistão sobre três esferas (piston-on-three ball). Dois outros materiais, InCeram - óxido de alumínio infiltrado com vidro e IPS Empress — cerâmica reforçada por leucita
foram submetidos aos testes ring-on-ring e piston-on-three-ball para efeito de comparação. As
vantagens e desvantagens de cada método foram avaliadas considerando os resultados
estatísticos Weibull e as características particulares de distribuição de tensão de cada um dos

testes. Para a execução dos testes foram preparadas amostras em forma de disco, de acordo com
a seguinte distribuição:

Procera AllCeram:
Tipo de Teste

Quantidade

Diâmetro (em mm)

Espessura (em mm)

RING-ON-RING

10

16,32 ± 0,03

2,10 ± 0,03

PISTON-ON-THREE BALL

19

16,32 ± 0,02

1,96 ± 0,03

Quatorze barras com as dimensões de 26,20 (± 0,06) X 4,84mm (± 0,01) X 1,01 (±
0,01) foram preparadas para o teste de flexão a três pontos (three-point bend).
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In-Ceram:
Tipo de Teste

Quantidade

Diâmetro (em mm)

Espessura (em mm)

RING-ON-RING

10

15,63 ± 0,14

2,00 ± 0,01

PISTON-ON-THREE-BALL

10

15,43 ± 0,16

1,97 ± 0,05

Diâmetro (em mm)

Espessura (em mm)

IPS Empress:
Tipo de Teste

Quantidade

RING-ON-RING

10

16,18 ± 0,10

2,00 ± 0,01

PISTON-ON-THREE BALL

10

16,22 ± 0,10

1,63 ± 0,08

Todas as amostras foram lixadas e polidas até alcançar a espessura desejada. Os testes
foram realizados com uma máquina universal de testes Instron, Modelo 1361 (High Wycombe,
Inglaterra) à temperatura ambiente e umidade relativa de 40%. No teste de flexão a três pontos

(three-point bend test) o dispositivo para a realização do experimento foi projetado de acordo
com a norma ISO 6872. A distância entre os suportes foi de 14,2mm enquanto que o diâmetro
da superfície de sustentação foi de 1,6mm. Foi aplicada a carga de 0,5 Newtons por segundo e a
falha por tensão foi calculada de acordo com a equação recomendada pela norma acima citada,
que passou a ser reconhecida neste Estudo como Equação 1. No teste do pistão sobre três
esferas ( piston-on-three-ball biaxial flexure test), o diâmetro do pistão foi de 1,41mm e o
circulo de sustentação 10,0mm 0 teste foi efetuado sob controle de deslocamento, aplicandose a velocidade de 0,5mm por minuto, conforme recomendado pela norma ISO/DIS 6872,
1994. A equação utilizada para calcular a falha por tensão foi a de Shetty, que passaremos a
chamar de Equação 2. No teste do anel sobre anel (ring-on-ring biaxial flexural test) o diâmetro
do anel superior (de carga) foi de 1,41mm e o do anel inferior 10,0mm, com 8 esferas de
sustentação, o que constitui um anel continuo de sustentação. Da mesma forma que no teste
anterior, foi aplicada a taxa de deslocamento de 0,5mm por minuto, de acordo com o mesmo
normativo já mencionado. Para calcular a falha por tensão foi utilizada uma equação de Shetty,
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Equação 3. Foi efetuado um outro teste com carga uniforme sobre uma pequena área circular
central, utilizando-se a equação de Timoshenko e Woinowsky-Krieger (Equação 4) para o
cálculo da falha. As falhas por tensão dos três materiais em cada teste foram analisadas usandose a formulação de Weibull.
Os valores médios das falhas por tensão estão listados a seguir, com desvio-padrão e
módulo de Weibull para cada teste e material.

Método de

Equação

Materiais

Teste

Número de

Resistência

amostras

Flexural

(MPa)

Módulo de
e Weibull

Desvio-Padrão
Ring-on-Ring Timoshenko
Equação 4

Ring-on-Ring Shetty
Equação 3

Procera

10

699.4± 70,8

11

In-Ceram

10

450,1±120,4

4

IPS Empress

10

184,8± 36,1

5

Procera

10

469,0± 48,2

11

In-Ceram

10

301,1± 80,7

4

IPS Empress

10

122,8± 24,1

5

Piston-on-

Shetty

Procera

19

639,5±115,8

6

Three Ball

Equação 2

In-Ceram

10

439,2± 48,2

10

IPS Empress

10

104,0± 23,3

5

Procera

14

601,4± 72,9

10

Three-Point

Equação 1

Bending

Os números acima revelam diferenças bastante expressivas tanto entre os testes quanto
entre os materiais e não podem ser objeto de comparação direta simples. Reportando-nos ao
Procera AllCeram, o teste do pistão sobre três esferas apresentou a maior resistência à flexão e
o menor módulo de Weibull, enquanto o teste de anel sobre anel (Equação 3) mostrou a menor
resistência e o maior módulo de Weibull. Quando aplicada a Equação de Timoshenko,
obtiveram o maior valor de resistência. Isto acontece porque ela é utilizada quando a amostra se
apóia exatamente na extremidade da base de sustentação. A equação não utiliza o raio da
amostra nos cálculos da resistência. Além disso, na pratica é quase impossível projetar um
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dispositivo de teste cuja base de apoio esteja localizada exatamente na extremidade do
espécime, o que torna esta equação inaplicável. 0 teste do pistão sobre tits esferas apresenta
como desvantagem a falta de uniformidade na distribuição da carga, inconstante e dificil de
padronizar. Mesmo com a confecção de um dispositivo de alinhamento, projetado
especialmente para resolver o problema, não foi possível produzir uma carga uniforme. No
máximo, este tipo de teste pode ser utilizado para controle de qualidade, onde a precisão do
valor de resistência à tensão não é um dado essencial. No teste do anel sobre anel a amostra tem
uma área maior submetida A tensão maxima, comparada a do teste de flexão a três pontos. Por
isso, o valor máximo de resistência é sempre menor do que nos demais testes. Já no teste da
flexão a três pontos uma superfície muito pequena da amostra é submetida à tensão maxima
alcançando, por conseguinte, resistência mais elevada. Os materiais fornecidos pela Procera e
In-Ceram para os testes são utilizados para a confecção de copings, enquanto que a porcelana
feldspdtica reforçada por leucita da IPS Empress é utilizada em coroas e inlays. Evidentemente,
espera-se que o material utilizado em copings seja mais resistente. Pelos resultados, os autores
enfatizaram a importância de se conhecer os métodos dos testes e dos cálculos a fim que se
possam estabelecer comparações. Concluíram que o material da Procera AllCeram alcançou a
resistência média de 601,4MPa no teste de flexão a três pontos, 469Mpa no teste de anel sobre
anel e 640Mpa no teste de pistão sobre três esferas. Os números são significativamente maiores
do que os dos outros 2 materiais dentários, testados sob as mesmas condições. Os testes de
flexão a três pontos e de pistão sobre três esferas apresentaram níveis de resistência maiores por
restringirem sua atuação a uma Area relativamente pequena das amostras, comparativamente a
Area de atuação do teste anel sobre anel. 0 teste anel sobre anel apresentou o módulo de
Weibull mais elevado na alumina densamente sinterizada, indicando que a tensão é mais
uniforme neste teste para o referido material. Levando-se em conta o objetivo do estudo,
sugeriram que os valores apontados pelo teste anel sobre anel são os mais apropriados para
apontar a resistência dos materiais. Por apresentarem números inferiores aos dos outros testes,
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induzem a uma postura mais conservadora na elaboração de projetos, sob o ponto de vista da
segurança.

Abed et al. (1997) realizaram um trabalho com a finalidade comparar, in vitro, a
resistência à fratura de coroas Procera AllCeram fabricadas com copings de espessuras
diferentes. Um troquei matriz de aço inoxidável foi usinado nas dimensões de um preparo para
um pré-molar superior, obedecendo as exigências das coroas Procera AllCeram. Foram feitas
réplicas da matriz utilizando material resinoso com módulo de elasticidade similar ao da
dentina. Os copings foram fabricados em 2 grupos de 9. Um grupo com espessura de 0,5mm e
o outro com 0,7mm. Cada coping recebeu facetas de porcelana AllCeram para criar uma coroa

com espessura axial de lmm e oclusa! de 2,5 mm. As superficies internas das coroas receberam
jateamento com partículas de 501,1m de óxido de alumínio sob pressão de 80psi, foram
silanizadas e cimentadas às réplicas de troquéis com cimento resinoso Panavia 21 (J.Morita

USA Inc. Tustin CA). A cimentação foi executada de acordo com as especificações do
fabricante e as coroas foram mantidas durante 10 minutos sob pressão de 5kg enquanto o
cimento secava. Terminado o processo, os espécimes foram guardados por 24 horas em
ambiente com 100% de umidade antes de serem submetidos ao teste de resistência em uma
máquina de testes Instron. 0 teste foi executado a uma velocidade de 0,5mm/s e a carga média
necessária para provocar fratura nas coroas com copings de 0,5mm de espessura foi de 225kg,

enquanto que os copings com 0,7mm sofreram fratura com a carga média de 220kg. A análise
dos dados obtidos com o presente estudo levou à conclusão que não existem diferenças
significativas na resistência à fratura das Coroas Procera AllCeram confeccionadas com
copings de 0,5 ou 0,7mm de espessura.
Chai et al. (2000) realizaram testes de resistência flexural e à fratura dos materiais
cerâmicos: IPS Empress, In-Ceram e Procera em situações controladas e algumas vezes

delimitando as dimensões dos defeitos. Deve-se considerar que as dimensões e os locais são
totalmente diferentes dos verificados nas barras ou discos utilizados nos testes de dureza e
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resistência à fratura. Quatro grupos de coroas cerâmicas, representando 3 tipos de materiais
foram incluídos no estudo: In-Ceram Convencional, In-Ceram CAD/CIM, IPS Empress e
Procera. 0 estudo envolveu a fabricação de 40 coroas, estritamente de acordo com as
especificações dos fabricantes, 10 para cada marca acima mencionada. Cada coroa foi fixada
com cimento resinoso a um troquei de resina composta que simulava a estrutura do dente para o
propósito do teste. Os procedimentos foram idênticos para todas as coroas testadas. A
resistência à fratura das coroas foi determinada pela aplicação de carga compressiva a 45° do
longo eixo de cada coroa na face palatina a uma velocidade de 0,2mm/min até a fratura inicial.
Foi selecionada distribuição de Weibull para analisar os dados. Foram computados os valores
B10 de cada sistema (B10 representa a resistência do sistema, quando a probabilidade de
quebra é de 10% dos espécimes analisados e foi utilizado por ser apropriado para o tamanho
das amostras). 0 critério para encontrar diferença significativa entre 2 grupos foi o que 5% e
95% dos intervalos de confiança a resistência B10 não se sobrepusessem. Todos os intervalos
de confiança se sobrepuseram. Por conseguinte, não houve diferença significativa à resistência
B10 entre os 4 sistemas metal-free. 0 parâmetro de forma (3) numa análise de Weibull reflete a
distribuição dos dados de acordo com a freqüência das ocorrências. Os valores 13 de todos os
sistemas de coroas ficaram bem acima de 1, o que indica que nenhum deles falhou prematura
ou fortuitamente. 0 valor 13 para In-Ceram (5,6) foi o mais alto de todos os sistemas. Os demais
variaram de 3,5 a 3,7. Um valor [3 elevado implica em menor variação de resistência à fratura, o
que é indicativo da consistência do produto. Os resultados demonstraram que não há diferenças
significativas na resistência à fratura entre os 4 sistemas de coroas cerâmicas: In-Ceram
convencional, In-Ceram CAD/CIM, IPS Empress e Procera. Concluíram que a probabilidade de
fratura destes sistemas em incisivos centrais deve ser similar.
Webber; Mc Donald; Knowles (2003) realizaram estudo com objetivo de investigar, in
vitro, o efeito da carga até a fratura em 2 diferentes espessuras de facetas de cerâmica,
aplicadas a núcleos Procera AllCeram com espessuras constantes. Foram confeccionados 60

38
troquéis de latão com preparo para coroas e margem chanfrada. Foram também manufaturadas
60 coroas com copings de 0,6mm de espessura: coroas Procera com recobrimento em
AllCeram, de 0,4mm ou 0,9mm de espessura (grupos 1 e 2, respectivamente) e In-Ceram com

recobrimento de Porcelana Vitadur Alpha de 0,9mm de espessura (grupo 3). Os espécimes
foram colocados num aparelho de teste de compressão em uma máquina de testes Instron
Universal e pressionados no centro da superficie oclusal com uma esfera de aço inoxidável de 4

mm de diâmetro. Uma pré-carga axial de 20N (Newtons) foi aplicada antes do teste de
compressão a velocidade de 0,1mm/min, até a ocorrência de fratura. Entretanto, uma única
carga compressiva não reproduz todas as cargas a que estão expostas as restaurações. A fadiga
de materiais pode ocorrer com a aplicação de cargas cíclicas e repetidas como as que
acontecem durante a mastigação. As resistências à fratura média e mediana foram as seguintes
(valores em N):

Grupos Tipos de Coroas e Es-

Resistência Média Resistência Mediana Desvio-Padrão

pessura do recobrimento
1

Procera 0,4mm

2197,6

2230,0

776,4

2

Procera 0,9mm

2401,4

2371,5

699,1

3

In-Ceram 0,9mm

2581,0

2391,0

715,6

Os resultados fornecem uma indicação de como cada material pode se comportar
comparativamente aos outros e não devem ser diretamente extrapolados para situações clinicas.
As coroas Procera apresentaram maior índice de fraturas nas camadas de porcelana das facetas,

freqüentemente com exposição do coping, enquanto que as coroas In-Ceram apresentaram
maior número de fraturas que resultaram na exposição do troquei. Isto pode ter acontecido em
virtude da maior resistência do coping Procera ou da menor aderência das facetas de porcelana

AllCeram a este coping. Dentro dos limites desse estudo, a espessura das facetas de porcelana
não teve qualquer efeito significativo na resistência das restaurações à fraturas.
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2.5 Avaliação clinica

0 estudo de (Men et al. (1998) teve como objetivo avaliar o desempenho das coroas
Procera AllCeram durante um período de 5 anos. Cem coroas Procera AllCeratn foram
confeccionadas para 58 pacientes que necessitavam de tratamento envolvendo maxila e
mandíbula nos segmentos anteriores e posteriores. As coroas foram examinadas na data da
confecção e uma vez a cada ano durante 5 anos. Os preparos dos dentes foram feitos em

chanfro arredondado com linha de término lisa. A espessura dos copings foi de 6mm para
proporcionar um suporte ideal para facetas de porcelana, sendo reduzida as margens da

restauração para 0,150mm, o suficiente para sua sustentação. Após o modelo de trabalho ter

sido articulado, o troquel foi removido e preparado para o escaneamento utilizando o sistema
CAD/CAM Procera. Esses dados foram então transferidos por modem para a Procera Sandvik
AB em Estocolmo, onde os copings foram manufaturados e remetidos aos laboratórios de

prótese para aplicação das facetas de porcelana. Neste estudo foi utilizada a porcelana Vitadur.
Das 97 coroas controladas durante os 5 anos, apenas 3 resultaram em fraturas simultâneas de
coping e faceta; 2 tiveram fraturas só na faceta de porcelana e 1 foi substituida devido a
presença de carie recorrente. Um incisivo, 14 dias após a cimentação, e um molar, após 4 anos
foram tratados endodonticamente. As aberturas oclusais foram feitas com brocas de diamante e
as coroas não sofreram fraturas durante o procedimento, permanecendo em função após 5 anos.
Os 5 anos de estudo e a avaliação com os critérios de qualidade da CDA respaldam a conclusão
que as coroas Procera AllCeram podem ser usadas em dentes anteriores e posteriores.

0 estudo de ódman e Andersson (2001) teve como objetivo avaliar o desempenho
clinico das coroas ProceraAllCeram durante um período de 5 a 10,5 anos. Doze profissionais,
de 9 clinicas diferentes instalaram 87 coroas Procera AllCeram em 50 pacientes entre 1989 e

1995. Os exames e registros foram realizados regularmente em conjunto com um dos autores.
0 sistema de avaliação qualitativo da Associação Odontológica da Califórnia foi utilizado para
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avaliar a integridade marginal e a estética. Os resultados demonstraram que 7% das coroas
fracassaram. A taxa cumulativa de duração foi de 97,7% após 5 anos e 93,7% após 10 anos, a
de sucesso foi de 97,7% e 92,5% após 5 e 10 anos, respectivamente. Quanto a integridade
marginal, 92% foram consideradas excelentes ou aceitáveis, não parecendo ter variado ao longo
do tempo. Sangramento a sondagem foi observado em 39% em comparação aos 27% dos
dentes adjacentes. A estética foi considerada excelente pelos pacientes (92%) e pela avaliação
dos profissionais em 59% dos casos. Pelo estudo, os autores demonstraram que estas
constituem uma alternativa para coroas unitárias, também nas regiões de pré-molares e molares.
0 principal problema foi a deficiência na integridade marginal. Os paciente consideraram a
estética excelente.

2. 6 Modalidades

2.6.1 Procera AllTitan

Procera AllTitan consiste na fabricação de estruturas metálicas também com o auxilio
do computador e da unidade de manufatura da mesma forma que o AllCeram, e viabilizam a
confecção de estrutura protética em titittio. Este método foi desenvolvido como uma alternativa
para a técnica da cera perdida e fundição de uma liga metálica. A partir desta tecnologia é
possível a confecção das mais variadas estruturas em metal, tais como os abutments
personalizados, próteses fixas, coroas e núcleos, tanto para próteses em dentes naturais como
para implantes. 0 sistema Procera utiliza tanto um desgaste mecânico como outro por eletroerosão para produzir uma infra-estrutura a partir de uma barra de titfinio. Este processo de
desgaste por faíscas utiliza eletricidade em altas voltagens, geradas em intervalos periódicos
que, por meio de eletrodos, geram faíscas capazes de aquecer uma superficie metálica
promovendo cortes de exatidão de 0,001mm em microsegtutdos. Quando múltiplos casquetes
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necessitam ser unidos, o sistema utiliza solda a laser. Como o calor gerado pelo laser é muito
localizado, a distorção é inexistente. A obtenção da infra-estrutura em titfinio engloba dois
processos principais: obtenção de réplicas de carbono dos dentes preparados (dados obtidos
pelo scanner) e desgaste interno e externo da barra de titânio para a obtenção da infra-estrutura.
São obtidas 3 ou 4 réplicas de carbono que funcionarão como eletrodos. 0 computador calcula
o espaço do agente cimentante e adiciona na réplica de carbono. A barra de titfinio é colocada

no interior de uma máquina na qual ocorre o desgaste externo por meio de ferramentas
especiais de corte, seguindo exatamente as informações estabelecidas no programa de
computador (CADD). Após a usinagem da superfície externa da barra de titfinio, esta,
juntamente com a réplica de carbono (eletrodo), é colocada no interior de um tanque contendo
uma solução dieletrolitica. Um processo de corrosão por faisca se inicia em sua superfície
interna. Neste banho eletrolitico, o eletrodo de carbono produz faíscas uniformes que

desgastam a face interna da barra de titânio criando as dimensões estabelecidas pelo CADD.
Assim como ocorre o desgaste da superfície interna do titânio, ocorre também um desgaste do
eletrodo de carbono e, por este motivo, 3 ou 4 réplicas são produzidas para a reposição durante
o processo de erosão. Após o término do processo, a infra-estrutura passa por um controle de

qualidade e é enviada para prova final na boca do paciente. Sobre ela é aplicada uma porcelana
especial para titânio (FRANCISCHONE; VASCONCELOS, 2002).

2.6.2 Procera AllZirkon

0 sistema Procera AllZirkon

é uma nova opção restauradora, ainda em fase de

pesquisa e evolução, lançada na Alemanha em 2001. Fabricadas em óxido de zircônio
densamente sinterizado, estas coroas são indicadas para reabilitações unitárias em quaisquer
regiões da boca, até mesmo naquelas onde é requerida resistência maxima. A sinterização do
óxido de zircõnio estabilizado por Ytria cria um material opaco, de cor branco-leitosa com
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resistência A fratura maior que os demais sistemas cerâmicos, dai sua indicação irrestrita.
Estima-se que a resistência flexural dos copings de zircônio alcance 1100MPa a 1200MPa,
enquanto a resistência A compressão está por volta de 900Ncm. Sua coloração favorece a
resolução estética dos casos, pois seu matiz claro não exerce influência negativa sobre a
cerâmica de recobrimento e, por conta de sua opacidade, promove mascaramento satisfatório de
possíveis alterações de cor do elemento retentor ou reconstruções metálicas. Isso significa que
Procera AllZirkon possui propriedades próximas As dos metais, enquanto mantém a aparência
de uma cerâmica pura. As diretrizes para efetuar o preparo, moldagem e cimentação são as
mesmas aplicadas As coroas AllCeram. Para o recobrimento cerâmico de estruturas em óxido de
zircônio uma porcelana especifica e exclusiva foi desenvolvida. Trata-se de Cercon Ceram
(Degussa Dental), uma porcelana de baixa fusão (740°C) que apresenta coeficiente de expansão
térmica muito próximo ao do óxido de zircônio e dureza superficial de aproximadamente 480HVO2, representando pouca agressão a dentição antagonista. A resistência A fratura dessa
cerâmica é de 90MPa, ultrapassando os 50MPa requeridos pelo padrão ISO 6872. Por
apresentar coeficiente de expansão térmica semelhante ao do titfinio, pode-se utilizar cerâmicas
especialmente desenvolvidas para aplicar sobre titânio, tais como: Triceram (Dentaurutn),
Duceratin (Degussa), Super Ti-22 (Noritake). Ressalva-se que, com essas opções de cerdmicas,
é possível ter reprodução diferente de cor sobre o coping de zircõnio, devido ao titfinio ter
coloração cinza-metálico e o zircemio, branco-leitosa. (FRANCISCHONE; VASCONCELOS,
2002).

2.6.3 Procera Pilar Personalizado

Além das coroas para dentes naturais, o sistema Procera, associado ao sistema
Branemark de implantes e utilizando os pilares CeraOne pode ser indicado para confecção de
coroas unitárias sobre implantes. Os pilares personalizados de óxido de alumínio fabricados
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com a tecnologia CAD/CAM acompanham a anatomia do dente e asseguram a espessura
uniforme das coroas. 0 resultado final proporciona melhor padrão estético, além de criar
condições necessárias para uma restauração mais estável. Podem ainda ser evitados os
parafusos oclusais e linguais, muitas vezes prejudiciais do ponto de vista biomecánico
(resistência A. fratura), funcional (morfologia oclusal) e periodontal. (OTTL et al. 2000)
Utilizando a tecnologia Procera é possível criar pilares personalizados em titfinio e em
alumina de acordo com as necessidades de cada situação. Quando a estética for determinante,
deve-se dar preferência para os pilares em alumina. Ha duas técnicas para projetar e depois
fabricar o pilar Procera: técnica do desenho em 3D no computador e técnica do enceramento do
pilar. Os procedimentos de moldagem para transferência da posição do implante da boca para o
modelo de trabalho são idênticos para as duas técnicas. Na técnica do desenho em 3D, assim
que o modelo chega ao técnico, este toma as medidas que servirão de parâmetros, como a
angulação do implante, proximidade com os dentes vizinhos, posição do hexágono da fixação,
variações da gengiva marginal livre e altura da cinta cervical do corpo do futuro do pilar. Sell
então promovido um desenho do pilar, fornecendo ao software as informações colhidas no
modelo. Após transmissão de todos os dados particulares, o desenho ficará exposto em três
dimensões na tela do computador, configurando-se no protótipo do modelo definitivo. Esta
técnica não permite visualização prévia do pilar no modelo e o software fornece apenas linhas
retas no desenho, o que nem sempre é interessante no pilar definitivo. Na técnica do
enceramento, o técnico irá encerar sobre um coping para restauração provisória a estrutura de
um pilar. Nesse enceramento estarão contidas todas as características que se deseja dar ao pilar
definitivo. As informações são transmitidas ao sistema por meio de escaneamento realizado
sobre esse enceramento, a partir dai o pilar sera construido reproduzindo aquilo que se
idealizou no enceramento. (FRANCISCHONE; VASCONCELOS, 2002).
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Prestipino e Ingber (1993) desenvolveram um pilar de óxido de alumínio que é
aparafusado diretamente no implante, utilizando parafusos de ouro, evitando a rotação
(CerAdapt, Nobel Biocare).
0 pilar pode ser preparado diretamente na boca do paciente ou, melhor ainda, no
laboratório de prótese onde o desgaste pode ser efetuado de maneira mais cuidadosa, visando
evitar micro-trincas. Para esse propósito foi especialmente desenvolvida uma caneta (Shape
Air, da Nobel Biocare). Para que se obtenha diâmetros individuais no perfil de emergência
gengival é possível aplicar cerâmica AllCeram diretamente sobre o pilar CerAdapt. Depois de
inspecionado e feita a prova na boca do paciente, o pilar é escaneado e é confeccionado um
coping de óxido de alumínio. Uma vantagem importante deste método é que a resistência, além
de ser elevada, é idêntica nos materiais utilizados. (OTTL et al. 2000).

3 DISCUSSÃO

0 sistema Procera AllCeram utiliza um coping de óxido de alumínio de alta pureza,
densamente sinterizado com a intenção de alcançar características estéticas e de resistência

satisfatórias, indicadas para utilização em dentes anteriores e posteriores.
Entretanto, como qualquer sistema inovador, deve ser testado e comparado a outros
sistemas livres de metal quanto as suas propriedades

fisicas e capacidade de adaptação

marginal.
Em se tratando de coroas, onde a estética é de fundamental importância, o sistema
apresenta excelentes qualidades como opalescência e translucidez, além de boa capacidade de

mascaramento, dispensando o uso dos opacificadores. (013ÉN; RAZZOOG, 1997).
Segundo Attanasi et al. (1996) a porcelana de baixa fusão AllCeram quando submetida
a um envelhecimento acelerado, não sofreu alteração de cor clinicamente detectável.
Hacker; Wagner; Razzoog (1996) em estudo in vitro, afirmaram que a porcelana

Procera causa menos desgaste nos dentes antagonistas que as porcelanas

feldspdticas,

apresentando maior compatibilidade com o esmalte dos dentes naturais. Outra preocupação
pertinente é saber qual seria o desgaste dos antagonistas se o coping ficasse exposto. Wilson et
al. (1997) demonstraram que se eventualmente o coping Procera vier a ficar exposto ao
ambiente bucal não causará desgaste excessivo nos dentes antagonistas, desde que devidamente
polido.
Por ser um sistema livre de metal, uma característica importante a ser discutida é a
resistência do material.
Wagner e Chu (1996) observaram que o material utilizado no coping Procera
demonstrou maior resistência flexural (687MPa), se comparado ao InCeram (352MPa) e ao IPS
Empress (134MPa), da mesma forma que a nova porcelana demonstrou maior resistência
flexural e à fratura que as porcelanas feldspáticas. Zeng et al.(1996), testando os mesmos
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materiais, enfatizaram a importância de se conhecer os métodos dos testes e dos cálculos a fim
de que se possa estabelecer comparações, mas concordam que, em diferentes testes, o sistema
Procera apresentou números significativamente melhores do que os dos outros dois materiais,

tratados sob as mesmas condições. Por outro lado, Chai et al. (2000) não encontraram
diferenças significativas quanto à resistência flexural e a fratura entre esses três materiais.

Outra característica importante é que um aumento na espessura do coping não significa
aumento na resistência das restaurações. De acordo com um estudo in vitro realizado por Abed
et al. (1997), a carga média necessária para provocar fratura nas coroas com copings de 0,5mm
de espessura foi de 225kg, enquanto que os copings com 0,7mm sofreram fratura com a carga
média de 220kg.
0 estudo de Webber; McDonald; Knowles (2003) investigou o efeito da carga

compressiva até a fratura em cerâmicas AllCeram (Procera) com 0,4mm e 0,9mm de espessura
e Vitadur (In-Ceram) com espessura de 0,9mm. As coroas Procera apresentaram maior índice

de fraturas nas camadas da porcelana, independentemente da espessura, com exposição
freqüente do coping. As coroas In-Ceram apresentaram maior número de fraturas com
exposição do troquei. Isso pode ter acontecido em virtude da maior resistência do coping
Procera ou da menor aderência das facetas de porcelana AllCeram a esse coping.
0 sistema Procera foi lançado no mercado, tendo como principio obter uma cópia fiel

do troquei, uma vez que utiliza um scanner que mapeia com precisão a sua superfície.
Teoricamente, esta técnica de confecção apresenta vantagem quanto à adaptação, se
comparada com os sistemas que utilizam a técnica da cera perdida, mais sujeita a alterações.
Segundo estudos, a discrepância marginal entre 60 e 801.tm, dentro dos limites
clinicamente aceitáveis, é convincente. (SULAIMAN et al., 1997; MAY et al., 1998;
BOENING et al., 2000). Deve-se sempre considerar que a forma, bem como a qualidade do

preparo, podem influenciar na adaptação das coroas. De acordo com Sulaiman et al. (1997), a
adaptação marginal do sistema Procera (83úm) se equipara ao IPS-Empress (63p.m) e é
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superior ao sistema In-Ceram (161pm). 0 mesmo estudo evidenciou que as maiores
discrepâncias ocorrem nas margens vestibular e lingual, quando comparadas à mesial e à distal.
Toda a restauração que contém alumínio apresenta uma ameaça à saúde devido a
possibilidade de absorção pela corrente sanguínea. Adamczak e Lindén (1996) comprovaram a
excelente biocompatibilidade do óxido de alumínio de alta pureza, densamente sinterizado, que
não apresentou liberação ou dissolução, demonstrando superioridade ao óxido de alumínio présinterizado infiltrado com vidro de lantânio, utilizado no sistema In-Ceram, que em baixos
níveis de pH apresentou alta liberação.
Outra consideração importante é quanto a resistência A. cimentação. Blixt et al. (1997)
em seus testes demonstraram que os cimentos Panavia 21 (Vivadent) e Dyract (Dentsply) têm
forte adesão ao óxido de alumínio. As falhas ocorridas foram entre os cimentos e a dentina e os
melhores resultados foram obtidos pelo cimento Panavia 21.
Awlya et al. (1996) não encontraram diferença significativa na resistência do cimento
Panavia 21 quando aplicado a copings submetidos a diferentes tratamentos de superfície,
evidenciando o alto grau de resistência do referido cimento. Os altos indices de resistência
alcançados quando um cimento resinoso foi utilizado com as coroas Procera AllCeram
chamaram a atenção de Awlyia et al. (1996), levando-os a avaliar várias marcas desse tipo de
cimento, concluindo mais uma vez a excelência do Panavia 21, demonstrando os melhores
resultados quando utilizado com os copings de óxido de alumínio Procera AllCeram.
Blixt et al. (1996) e Awlya et al. (1998), em diferentes estudos, demonstraram que o
jateamento da superfície do óxido de alumínio permite melhor adesão dos diversos cimentos.
Estudos longitudinais têm sido realizados a fim de avaliar a durabilidade clinica das
coroas Procera. (Men et al (1998), após avaliação clinica por 5 anos, concluíram que este
sistema pode ser utilizado em coroas unitárias em qualquer Area da boca, pois das 97 coroas
submetidas a controle, apenas 3 tiveram falhas simulfdneas de coping e faceta, 2 tiveram
fraturas somente nas facetas e 1 foi substituída devido a presença de cárie recorrente.
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A avaliação clinica dessas coroas por 10,5 anos respalda a conclusão que elas
constituem uma alternativa para coroas unitárias em dentes posteriores e anteriores.

(ODMAN; ANDERSSON, 2001)

4 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura consultada conclui-se que:
1) 0 sistema Procera proporciona aos Cirurgiões-Dentistas uma nova opção para
restaurações protéticas livres de metal, com alta resistência flexural e à compressão, adaptação
clinicamente aceitável, durabilidade e excelente aspecto estético.
2) Sua indicação limita-se a coroas unitárias e próteses fixas de até 3 elementos. 0 alto
custo do tratamento, distanciado de nossa realidade, restringe a sua utilização.
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