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RE SUMO

A crescente busca por materiais restauradores estéticos tem incentivado
avanços tecnológicos na ciência dos materiais dentários, criando alternativas as
restaurações metálicas. Na aplicação destes materiais estéticos destacam-se o
Inlay e o Onlay cerâmicos, que surgem como alternativa ao uso do amálgama e
outros metais em restaurações classe I e H extensas.
0 presente trabalbo tem por objetivo oferecer ao dentista clinico
informações que irão auxiliá-lo na decisão de quando e como utilizar os Inlays

e Onlays cerâmicos como alternativa para restaurações estéticas posteriores.
Para tal, abordamos o assunto dando destaque os atuais sistemas cerâmicos

disponíveis para a confecção dessas restaurações, apontando suas vantagens e
desvantagens, a seleção de caso, apresentando indicações e contra-indicações,
e a descrição dos passos clínicos para a confecção

e manutenção das

restaurações.
0 estado atual dos Inlays e Onlays cerâmicos adesivos combina estética,
resistência, biocompatibilidade e,

o mais importante, a abordagem

conservadora das estruturas dentais remanescentes. Desta forma, torna-se uma
excelente opção estética para restaurações posteriores extensas.

ABSTRACT

The increasing search for esthetic restorative dental materials have
encouraged technology advances in dental materials science creating new
alternatives to metal restorations. In the application of this esthetic materials
we review the ceramic Inlays and Onlays, which became an alternative to
amalgam or others metals for extensive Class I and H restorations.
The aim of this study is to give the practitioner scientifically based data
to assist him/her in the decision of how or when use ceramic Inlay or Onlays as
an option to esthetic restorations for posterior teeth. For that we focused the
subject highlighting in the last ceramic systems available, presenting the
advantages and disadvantages, case selection, indications and contraindications, and all clinical steps needed for build-up and maintenance of these
restorations.
The current state of ceramic bonding Inlays and Onlays combines
beauty, strength, and most importantly, a conservative respect for the
underlying structure. Therefore it becomes an excellent esthetic option for
extensive posterior restorations.
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I INTRODUÇÃO

Por mais de cem anos o amálgama dental foi o material de escolha para
as restaurações classe I e II. Seu uso e indices de sucesso são muito bem
documentados. Porém, apesar de seu excelente desempenho clinico, o uso do
amálgama tem se tornado cada vez mais controverso (ROULET, 1997).
0 crescente interesse da população em geral pelas restaurações estéticas
(ZUELLING-SINGER, 1998, BRYANT, 1999), sinônimo de aparência
"saudável", estimulou os avanços tecnológicos dos materiais restauradores

estéticos. Somados a isto, a aversão a restaurações metálicas e o medo da
intoxicação por uso de mercúrio geraram em alguns países, como por exemplo
Alemanha, restrições formais ao uso do amálgama (ROULET, 1997).
Materiais alternativos estão sendo buscados para satisfazer a solicitação
estética e em resposta ao medo, principalmente por parte dos pacientes, dos
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possíveis efeitos tóxicos do uso do mercúrio no amálgama dental (BRUNTON
et al. 1999).
A introdução de uma variedade de técnicas e materiais restauradores tem
acontecido. Porcelana, Resina Composta e, mais recentemente, Cerâmica
Dental são cada vez mais usados em restaurações (YATANI et al. 1998).
Em preparos amplos, Inlays e Onlays são alternativas superiores ao uso
de restaurações em Resina Composta direta (ZUELLING-SINGER, 1998,
ROULET, 1997, RITTER e BARATIERI, 1999). Dentro destas alternativas os
Inlays e Onlays Cerâmicos estão se tornando cada vez mais populares
(RITTER e BARATIERI, 1999).
As Cerâmicas dentais são, há bastante tempo, reconhecidas por sua
semelhança ao esmalte dental, sendo capazes de reproduzir mais perfeitamente

o dente natural em suas cores e textura (FREEDMAN, 1998).
0 uso de materiais cerâmicos em odontologia pode ser identificado a
partir de 1728, quando Fauchard o sugeriu para restaurar dentes. Desde então
vários estudos in-vitro e in-vivo são conduzidos com o intuito de promover
melhorias nas porcelanas e satisfazer os requisitos estéticos, mecânicos e
fisicos como material restaurador (AL-WAHADIN, 1998).
Segundo relatos na literatura a primeira descrição do uso de porcelana
em Inlays foi em 1889 (BRUNTON et al. 1999). A técnica havia sido
abandonada até a ultima década devido a problemas clínicos significativos
como fratura da restauração

e falhas na cimentação determinando

desadaptações na interface dente-restauração.
Atualmente os avanços na ciência dos materiais dentários proporcionam
maiorias nas propriedades fisicas e mecânicas das cerâmicas e dos cimentos,
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aumentando a longevidade destas restaurações (RITTER e BARATIERI,
1999).
O propósito deste trabalho é oferecer ao dentista clinico informações

que irão auxiliá-lo na decisão de quando e como utilizar Inlays e Onlays
Cerâmicos como alternativa para restaurações estéticas em dentes posteriores.

2 SISTEMAS CERÂMICOS

Várias são as propriedades positivas das porcelanas como material
restaurador em odontologia: excelente estética, biocompatibilidade, baixa
condutividade térmica e elétrica, resistência mecânica e resistência à ação de
agentes químicos (exceto para soluções de flúor acidulado, amônio bifluorido e
ácido fluoridrico). Entre os materiais restauradores é o mais bem tolerado,

apresentando baixa toxicidade e potencial alergênico aceitável. No entanto
apresenta dois aspectos negativos significativos: fiabilidade e potencial de
desgaste do dente antagonista (VIEIRA e AGRA in FELLER e GORAB,
2000).
Desta maneira é recomendada a cimentação adesiva de restaurações
cerâmicas do tipo Inlay ou Onlay diretamente na estrutura dental, já que as

cargas incididas sobre a restauração são dissipadas e transferidas ao dente.
Desta forma, restauração e dente comportam-se como uma só estrutura,
aumentando a resistência de ambos (FREEDMAN, 1998).
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Já o potencial de desgaste está relacionado À ocorrência de rupturas na
lisura de superficie da porcelana, o caráter, o tamanho e a forma destas
rupturas são dependentes da composição, resistência à fratura e dureza da
porcelana. Assim, caso a execução de ajustes seja necessária, deve ser seguida
de um correto polimento, passo essencial para o controle do desgaste sobre as
superficies oclusais dos dentes antagonistas (AL-WAHADI, 1998, ROULET,
1997).

2.1 Materiais Cerâmicos
A porcelana odontológica convencional é uma cerâmica vitrea que
possui como principais componentes químicos minerais cristalinos, tais como o
feldspato, quartzo, alumina (óxido de alumínio) e, eventualmente, caolin em
uma matriz vitrea. As proporções de cada produto variam conforme o tipo
particular de cada porcelana (alta, média ou baixa fusão) (BOTTINO et al. in
FELLER e GORAB, 2000).

2.1.1 Porcelana Feldspdtica Tradicional
IPS-CORUM (Ivoclar)
A porcelana feldspdtica é conhecida como porcelana tradicional. E a
preferida pelos técnicos de prótese dentária, pois pode ser fabricada utilizandose os fornos convencionais para porcelana (ROULET, 1997).
Sua estrutura vitrea é composta basicamente por dois minerais: o
feldspato e o quartzo. 0 feldspato é fundido a óxidos metálicos, formando a
base vítrea da porcelana, enquanto o quartzo compõe sua fase cristalina
(BOTTINO et al. in FELLER e GORAB, 2000).

Até meados dos anos 60 era o único material cerâmico disponível.
Apesar da boa estética, frequentemente fraturava, muitas vezes durante a
colocação, por ser extremamente friável (BROWN, 1998).

Os novos materiais cerâmicos para Inlay e Onlay são extremamente
atrativos por sua adaptação marginal, resistência à fratura e principalmente
pela aparência estética.
Estas restaurações são fundidas em réplicas refratárias do modelo
mestre. isto é possível, pois as cerâmicas modernas têm baixa temperatura de
sinterização, sendo possível combinar a expansão térmica do revestimento
refratário com expansão térmica do material cerâmico. Entretanto, readaptar a
restauração fundida ao modelo mestre requer paciência e habilidade do técnico

de prótese dentária. Porém os resultados estéticos são excelentes, pois pode-se
utilizar camadas de cerâmica com diferentes opacidades, translucidez e cores,
copiando os efeitos de cor do dente natural (ROULET, 1997).
Novos materiais restauradores

e

sistemas de

cimentavao

têm

rapidamente surgido no mercado odontológico nos últimos anos. Muitos são
modificados pelos fabricantes para se adaptarem às necessidades apresentadas

pelos consumidores (BOTTINO et al. in FELLER e GORAB, 2000).

2.1.2 Porcelana Feldspdtica Reforçada por Leucita

MIRAGE (Chamaleon Dental Products)
OPTEC FISP ( Jeneric/ Pentron)
É uma porcelana feldspática reforçada por leucita que é condensada e
sinterizada como uma porcelana aluminizada e feldspdtica tradicional. Contém

aproximadamente 55% de cristais de leucita (K20-A1203-4Sio2) numa matriz
de vidro, tornando-a mais resistente do que as porcelanas feldspdticas
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convencionais. 0 tamanho desses cristais varia de 0,8 a 27,2 gm. Tamanhos
menores melhoram a distribuição de carga e aumentam a resistência da

porcelana.
Suas principais vantagens são: boa translucidez, moderada resistência
flexão e capacidade de ser uti li zado sem equipamento especial de laboratório,

reduzindo o custo.
Como desvantagem apresenta a falta de precisão marginal, devido
contração durante a queima ocasionada pela sinterização do material.

O jateamento interno é geralmente recomendado para se obter melhor

adesão aos cimentos resinosos (BOTTINO et al. in FELLER e GORAB,
2000).

A técnica do modelo refratário apresenta suas vantagens e desvantagens
quando comparada a outras técnicas de confecção de restaurações cerâmicas

livres de metal. Em contraste com as restaurações geradas por CAD-CAM, a
técnica do modelo refratário não necessita de equipamentos ou materiais
sofisticados, o que a torna viável a um maior número de dentistas e pacientes.
0 controle total que o ceramista possui o torna hábil a criar restaurações

semelhantes ao dente natural, proporcionando uma variedade de cores,
pigmentos, tintas e opalecentes. Sao fatos decisivos ao resultado final o
cuidado e a habilidade do ceramista (RIT1ER e BARATIERI, 1999).
2.1.3 Porcelanas Feldspiticas Reforçadas por Leucitas Prensáveis

OPTIMAL PRES SABLE CERAMIC-0PC (Jeneric/Pentron)
FINESSE ALL-CERAMIC (Dentisply/Ceramco)
EPS EMPRESS (Ivoclar/Vivadent)
Sao porcelanas prensáveis com alto conteúdo de leucita.
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0 procedimento laboratorial consiste na realização de ceroplastia
convencional das restaurações (técnica da cera perdida), o que facilita o
trabalho do protético.
Os padrões de cera são incluídos em revestimento refratário especial, num
anel conformador de papel. Os moldes de cera são queimados em forno
convencional. Pastilhas pré-fabricadas são colocadas no interior do molde e
levadas a um forno especial, que injeta a cerâmica no interior do molde, sob
calor e pressão. Os moldes então são rapidamente resfriados à temperatura
ambiente. Neste processo cristais de leucita crescem na cerâmica,
proporcionando maior resistência (BROWN, 1998).
Após este resfriamento o ducto de alimentação é recortado e a
desinclusdo é realizada através do uso de jato de esferas de vidro. As
restaurações são adaptadas aos modelos de trabalho, caracterizadas com
corantes e então glazeadas.
Para melhorar a estética e a adaptação podem ser aplicadas porcelanas de
corpo e incisal para completar as restaurações.
Estas restaurações apresentam boa adaptação marginal e translucidez.
Durante a cimentação devem ser previamente silanizadas.
Materiais cerâmicos prensados proporcionam excelentes propriedades
fisicas, comparáveis as restaurações geradas por computador. Como
conseqüência, são mais resistentes A. fratura do que as cerâmicas fundidas
(RITTER e BARATIERI, 1999).
VITAPRESS (VITA)
um sistema que utiliza o principio da cera perdida com os
equipamentos convencionais de laboratório pela elaboração de próteses
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metalo-cerâmicas e porcelana feldispática: VITA OMEGA 900 e VITADUR
ALPHA.
Após a obtenção de modelos de trabalho em gesso e confecção de
padrões de cera convencionais, estes padrões de cera são incluidos em um
cilindro para duplicação com massa de revestimento. Isto 6, feito através do
principio de mufla e contra-mufla.
Após a eliminação da cera é possível a aplicação da porcelana de forma
incremental com caracterização cromática das camadas de dentina e esmalte, o
que proporciona ótima estética.
Depois deste passo o conjunto é levado ao forno convencional de
porcelana e a temperatura elevada. No inicio do resfriamento o conjunto é
mantido em posição com auxilio de uma prensa móvel especifica do sistema, o
que mantém sua estabilidade dimensional. Posteriormente

é promovida a

remoção do revestimento e limpeza da peça com uso de jatos de esferas de
vidro.

DICOR
No sistema Dicor o ceramista pode usar a técnica da cera perdida para
fabricar estas restaurações a partir de lingfietas de vidro.
Em uma segunda etapa a restauração é recristalizada para formar a
cerâmica vitrificada .Durante este processo térmico, cristais de mica crescem
no vidro dando resistência à cerâmica Dicor.
Com uma boa moldagem, precisa e sem distorções, o técnico pode
calcular com precisão o tempo necessário para produzir uma restauração com
boa adaptação. Entretanto, devido ao alto custo dos equipamentos e à reduzida
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aplicação do sistema (Inlays e casquetes), limitou-se seu uso, já que poucos
protéticos oferecem este material (ROULET, 1997).

2.1.4 Porcelanas Aluminizadas
IN-CERAM
uma porcelana com cristais de alumina fundidos. É mais opaca, sendo
indicada principalmente para casquetes ou opacos em facetas.
As partículas de alumínio impedem que as linhas de fissuras internas se

propaguem. São fundidas A. matriz vitrea da porcelana (BROWN, 1998).
Usa o processo denominado splis casting, através do qual o pó cerâmico
de finas partículas, com alto conteúdo de alumina, é misturado com um liquido
especial e aplicada uma camada sobre o modelo duplicado sob ação de
capilaridade. A umidade é absorvida aglomerando as partículas sobre o
modelo, formando então uma estrutura firme e densa.
Essa estrutura é esculpida e sinterizada em um forno especial a uma
temperatura de 1.140°C em um ciclo de 11 horas. Obtém-se uma estrutura
cristalina organizada, de aspecto branco-opaco, com baixa resistência.
Mediante uma segunda cocção a 1100°C, por 3 ou 5 horas, a estrutura de
óxido de alumínio é sinterizada e infiltrada com vidro fundido, obtendo uma
elevada resistência, tornando-o transuzente.

IN-CERAM SPINEL
Utiliza uma mistura de alumínio e magnésia e deve ser sinterizada em
um ambiente a vácuo.
Possui uma boa translucidez porque o índice de refração de sua fase
cristalina é próximo ao do vidro e a infiltração a vácuo premite menor
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porosidade. É indicado onde se deseja o máximo de translucidez da estrutura.
Possui resistência flexural ao redor de 150Mpa, sendo indicada somente para
coroas unitárias anteriores e Inlays e Onlays.
0 condicionamento convencional com acido fluoridrico não é possível
com o In-Ceram devido à minima fase vítrea apresentada por estes materiais.
Os cimentos de fosfato de zinco e o ionõmero de vidro são indicados pelo
fabricante, podendo-se usar cimentos resinosos acompanhados por tratamentos
específicos e silanização da superficie interna das restaurações (BOTTINO et
al. in FELLER e GORAB, 2000).

2.1.5 Porcelanas Processadas por Computador
São blocos de cerámica esculpidos até o formato correto. Atualmente
existem dois sistemas disponíveis: CEREC e CELAY.
0 sistema CEREC utiliza a técnica CAD/CAM para produzir a
restauração. Após o preparo ser coberto por uma fina camada de óxido de
titâneo para eliminar os reflexos da luz, uma micro camera é utilizada para
obter-se uma foto do preparo cavitario (desenho cavitário). Então o dentista
produz a restauração com uma máquina esculpidora computadorizada em 5 ou
10 minutos.
Devido aos limites tecnológicos, a superficie oclusal não é esculpida
corretamente neste processo e o formato da restauração é limitado forçando o
dentista a adaptar o formato do preparo às limitações da máquina.
De acordo com o fabricante (SIEMENS) o novo CEREC 2 eliminou
estas deficiências, utilizando duas ferramentas de escultura em sies eixos de
desgaste.
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O contorno e o refinamento oclusal devem ser executados em boca
com pontas diamantadas.
Sao utilizados pelo sistema blocos cerâmicos industrializados préfabricados VITA MKII (Vita Cerec Block) e Dicor MGC (Dicor Cerec Block).

CELAY
0 fabricante do CELAY descartou as dificuldades da tecnologia
CAD/CAM e desenhou uma máquina de escultura de alta precisão.
Uma restauração removível de um compósito azul escuro é realizada
diretamente na boca do paciente ou indiretamente, no laboratório dental. Esta
restauração é coberta com revestimento branco fino.
Na máquina do CELAY, uma agulha vai contornando toda a
restauração, removendo o revestimento branco, deixando resina azul escura
visível. Esta agulha está ligada a uma turbina que esculpe a restauração em um
bloco cerâmico, desta maneira orientando a forma da restauração. Se for bem
manipulado, o sistema pode produzir restaurações de alta fidelidade. Devido a
finas pontas diamantadas é possível conseguir-se formas complexas e
detalhadas, especialmente na superficie oclusal.
Ambos os sistemas CEREC e CELAY esculpem a cerâmica com
pontas diamantadas, produzindo inicialmente restaurações com superficies
rugosas. É da responsabilidade do dentista dar acabamento a estas superficies
com discos flexíveis de óxido de alumínio (Soflex) e discos de feltro
impregnados com partículas de diamantes (pastas diamantadas) a fim de evitar
que a restauração cerâmica desgaste o dente antagonista.
As propriedades fisicas dos Inlays e Onlays gerados por computador
são potencialmente superiores àqueles gerados pela técnica do modelo
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refratário. As restaurações CAD-CAM são esculpidas a partir de um bloco

cerâmico, oferecendo um grau ideal de "homogeneidade" e uma reduzida
probabilidade de defeitos (RITTER e BARATIERI, 1999).
2.1.6 Inlays Pré-fabricados de Porcelana
CERANA
0 sistema CERANA 6 baseado em cones de cerâmica pré-fabricados.
Estes cones são feitos de porcelana feldspdtica reforçada por leucita, similar ao
IPS Empress. E um material translúcido semelhante ao esmalte, com alta
resistência ao desgaste e de alto polimento.
Está disponível em apenas uma cor, Al da escala de cores Lumin
Vaccum, e em três tamanhos: pequeno, médio e grande.
Este material é indicado principalmente para cavidades classe I e classe
II tipo túnel.
A técnica dispensa moldagem prévia.
0 tecido cariado é removido e toda a cavidade preenchida por
Ionômero de Vidro ou Resina Composta. 0 preenchimento será
fotopolimerizado após ser condensado com um cone especifico. Este cone
condensador tem o mesmo diâmetro e forma do Inlay pré-fabricado, porém
0.5mm maior.
Faz-se o acabamento do preparo com pontas diamantadas, seguem-se
os passos da cimentação adesiva e então são adaptados e cimentados os cones

cerâmicos pré-fabricados.
Nos casos de pequenas perdas de estrutura dental o preparo é feito com
brocas especiais que possuem o mesmo formato do cone, porém 0.5mm maior,
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para depois cimentar-se os cones de acordo com o protocolo de ciinentação
adesiva, utilizando-se, preferencialmente, cimento resinoso dual.
A anatomia,

o acabamento

eo

polimento oclusais

são de

responsabilidade do dentista, que utiliza o material de acabamento e polimento
de restaurações cerâmicas.

3 ETAPAS CLÍNICAS

3.1 Seleção de Caso

Segundo RITTER e BARATIERI (1999) a seleção do caso é o primeiro
e mais importante passo clinico.
Restaurações cerâmicas só podem ser realizadas depois que o paciente
recebeu orientações sobre controle dos fatores etiológicos da cárie e doença
periodontal. A intensidade desta fase de controle vai depender do risco a cárie
e/ou doença periodontal que o paciente apresenta.
O paciente que vai receber restaurações cerâmicas deve estar altamente
motivado e com excelente higiene oral (ROULET, 1997).
Restaurações cerâmicas são indicadas onde estética e restaurações

adesivas são necessárias. Quando o tamanho do preparo excede os limites para
o uso de Resina Composta Direta. Assim as indicações incluem:
• dentes com restaurações falhas
• dentes posteriores fraturados
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• Síndrome do dente fissurado
• erosão severa com significativa perda de estrutura dental.( RITTER e
BARATIERI, 1999).

Outra indicação é a recuperação da dimensão vertical de oclusão, que
ocorre em todos os dentes posteriores, também chamada de mordida aberta
posterior (FREEDMAN, 1998 e YATANI et al. 1998). Esta perda pode ser
causada por artrite reumatóide, osteoartrite, fratura óssea, desgaste funcional
ou outras condições (YATANI et al. 1998).
Uma contra indicação ao uso de restaurações cerâmicas é a existência de
restaurações de compósitos ou em resina acrilica no dente antagonista. A
cerâmica apresenta alta abrasividade, o que provocaria desgaste da restauração
antagonista, com rápida perda de contorno. Nestes casos, RITTER e
BARATIERI (1999) sugerem a substituição das restaurações de resina por

cerâmica ou o uso de um material mais compatível (por exemplo, resina
composta indireta) para a requerida restauração.
Pacientes com bruxismo ou hábitos paraftmcionais não devem receber
restaurações cerâmicas sem antes eliminar ou controlar estes fatores. Nestes

casos restaurações metálicas indiretas são mais apropriadas, porém não muito
bem aceitas pelo paciente. Uma alternativa é a confecção de uma placa
protetora para ser usada após a instalação das restaurações cerâmicas. Deste
modo, a placa protegeria tanto as restaurações quanto os antagonistas.
3.1.1 Onlay X Coroa Cerâmica

Decidir entre Onlay ou coroa cerâmica (pura ou fundida ao metal)
normalmente é dificil.
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De uma maneira geral, se o dente apresenta estrutura dental suficiente
(em quantidade e qualidade) que dispensa retenção intra radicular, opta-se pelo
Onlay. Esta regra cobre a maioria dos dentes vitais que foram restaurados com
amálgama ou compósito, assim como nos casos de fratura parcial da coroa
associada a restauração presente.
Dentes não vitais com coroa parcialmente preservada podem ser
conservadoramente restaurados com cerâmica. Entretanto, se o remanescente
apresenta alteração de cor que comprometa a estética, o preparo deve envolver
a área escurecida. Nestes casos, uma coroa metalo- cerâmica com margens em
cerâmica ou uma coroa de cerâmica pura são as opções mais adequadas.
0 preparo para o Onlay é mais conservador que o preparo para coroa,
uma vez que não necessita extensão gengival das margens. Com a técnica do
Onlay a adesão entre cerâmica condicionada e estrutura dental promove
retenção para a restauração, minimizando falhas marginais e protegendo o
dente, além de dispensar um desgaste adicional que proporcione forma de
retenção.

3.2 Preparo
0 preparo para uma restauração cerâmica deve atender dois requisitos

básicos:
• proporcionar uma espessura adequada para a restauração;
• criar um padrão de inserção passiva.
No caso de substituição de uma restauração defeituosa por uma

restauração cerâmica, é necessário que antes do preparo seja removida toda a
restauração a ser substituida, assim como todo o tecido cariado. Normalmente
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é necessária também uma reconstrução do dente candidato à restauração
cerâmica.
Quando o dente a ser restaurado apresenta fratura, o defeito deve ser

incluído no preparo de forma conservadora.
Nos dentes destruidos por cárie deve-se limitar a remover o tecido
cariado. A forma de conveniência do preparo será dada por preenchimento
interno, assim como quando da substituição de restaurações cuja forma da
cavidade apresenta retenções. Estas retenções internas devem ser preenchidas.
RITTER e BARATIERI (1999) recomendam que este preenchimento
interno seja rea lizado com um material adesivo, estético e biocompativel,
indicando o uso dos Compômeros ou das Resinas Compostas , uma vez que
são fáceis de usar, estéticos e radiopacos, o que é bastante importante. Já
YATANI (1998) sugere Ionômero de Vidro ou Resina Composta para tal.
0 material para preenchimento interno deve ser aplicado na cavidade
após o condicionamento ácido e a aplicação do agente adesivo.
Neste estágio dos procedimentos, duas diferentes abordagens podem ser
adotadas. Pode-se fazer a moldagem do preparo após o preenchimento interno
que eliminou as retenções mecânicas e proporcionou um contorno interno
adequado que elimina a necessidade de preparo adicional. Desta maneira
economiza-se tempo e material, além de diminuir a contração, uma vez que a
quantidade de material para o preenchimento é minima.
Por outro lado, se por algum motivo houver a necessidade de se fazer a
moldagem em outra sessão, o preenchimento deve ser estendido de forma que
preencha completamente a cavidade, como uma restauração. Isto é necessário
para que se mantenham os contatos proximais e oclusais e também para evitar
problemas nas margens gengivais.
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0 preparo deve proporcionar uma espessura uniforme de 2 mm de
cerâmica para a futura restauração.
Alguns autores como YATANI (1998) indicam espessura de cerâmica

de pelo menos 1.5 mm para pré-molares e 2 mm para molares.
ETEMADI et al. (1999) recomendam que a redução oclusal das
cúspides e parede pulpar proporcionem 1.5-2.0 mm de espessura para a
cerâmica. E a redução axial promova 1.0-1.5 mm de espessura para a
cerâmica.

Nos casos de recuperação de dimensão vertical o preparo se limitará a
proporcionar os 2 mm necessários para a cerâmica. Portanto, se a alteração da
dimensão vertical é de 1.5mm, a remoção de estrutura dental sera de 0.5mm.

Se a alteração for maior que 2 mm nenhum desgaste de estrutura dental sera
necessário (FREEDMAN, 1998).
0 plano oclusal é uma referência importante na redução do dente

durante o preparo. Quando a arcada antagonista apresenta cúspides que
extrapolam o plano oclusal, deve-se fazer o ajuste para evitar interferências na
futura restauração. Fissuras profundas a serem reproduzidas na restauração
cerâmica que necessitem de redução adicional só serão realizadas se esta
redução puder ser feita no material do preenchimento interno, sem envolver
tecido dental sadio (RITTER e BARATIERI, 1999).

As margens oclusais da restauração não devem ficar localizadas em
areas de função oclusal.
Os contatos proximais não devem ser reduzidos, a menos que haja carie
ou contato interproximal pobre.
As margens gengivais só devem ser estendidas por motivo de carie ou
restauração pré existente. É desejável que as margens fiquem localizadas em
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esmalte integro, preferencialmente supragengival, o que minimiza as falhas
marginais após a cimentação (YATAM et al. 1998).
A parede gengival deve ser reta, com ângulo cavossuperficial no término
gengiva! de 90 graus (E EMADI et al. 1999).
Os ângulos internos devem ser arredondados e o ângulo cavossuperficial
não deve ter bisel. As paredes internas devem apresentar de 10 a 12 graus de

divergência e o ângulo cavossuperficial deve ter, idealmente, 90 graus.
RITTER e BARATIERI (1999) indicam o Sistema Brasseler
Inlay/Onlay Preparation Kit n 2500 Diamonts (Brasseler USA, Savannah,

Georgia) para fazer o preparo. Estes instrumentos proporcionam a divergência
adequada e arredondam os ângulos internos. Para evitar danos aos dentes
vizinhos uma ponta diamantada longa e fina deve ser usada para "abrir" os
pontos de contato. Outra vantagem deste Kit é a possibilidade de se usar
pontas diamantadas com formato idêntico nas diferentes abrasividades,
facilitando o acabamento do preparo.
0 preparo pode ser realizado com isolamento relativo, porém o mais

indicado é o isolamento absoluto , uma vez que cria o ambiente ideal para os
procedimentos de adesão do preenchimento interno, promovendo um campo
limpo e seco sem obstrução de visão.
0 isolamento absoluto deve ser removido antes da moldagem para que

se avaliem a oclusão e as Areas criticas.
3.3 Moldagem

Se a moldagem for realizada na primeira sessão, depois do
preenchimento interno e preparo, deve ser feita após a remoção do isolamento
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absoluto. A Area que foi isolada deve ser enxaguada insistentemente com água,
a fim de remover qualquer resíduo de látex, uma vez que este pode interferir no
material de moldagem.
Dois fios para afastamento gengiva] devem ser colocados no sulco
gengival sempre que o preparo envolver margens intrassuculares, controlando
assim a umidade natural do sulco e facilitando uma impressão marginal mais
acurada. O diâmetro destes fios retratores deve ser compatível com a
profundidade do sulco. Geralmente o primeiro fio é mais fino do que o
segundo, e deve ser mantido no sulco para garantir a abertura do mesmo
durante o procedimento de moldagem permitindo a penetração do material
(RITTER e BARATIER1, 1999).
Os materiais de moldagem mais apropriados são o Silicone de adição ou
polivinilsiloxanos (PVS) , polieteres ou hidrocolóides (YATANI, 1998). Eles

oferecem estabilidade dimensional e fidelidade, podem ser desinfeccionados
logo após a impressão , toleram certo nível de umidade no caso do PVS,
podem ser vazados dias depois. Outra vantagem é o fato de poderem ser
vazados mais de uma vez, o que é benéfico para algumas técnicas
laboratoriais. Polieteres estão disponíveis em sistemas de automistura, o que os
torna clinicamente práticos.

Idealmente, uma moldagem total deve ser realizada com uma moldeira
descartável, deve ser desinfetada e selada em embalagem plástica para ser
enviada ao ceramista.
Quando apenas um dente for preparado, pode ser usada uma moldeira
para quadrante, desde que os modelos possam ser montados em articulador.

Moldagens funcionais podem ser realizadas, com a vantagem de
registrar o dente preparado , os dentes antagonistas e a relação oclusal em
apenas um passo clinico.
Se for feita a moldagem total, a arcada oposta é registrada em alginato
e a oclusão com um PVS especifico ou poliéter e também deve ser enviada ao
laboratório.
Instruções sobre cor, formato, textura de superficie e detalhes devem ser

mandados por escrito pelo clinico para o ceramista. Se possível o clinico deve
enviar ao ceramista a imagem do dente ou dentes (fotografia convencional ou
digital, ou slides) antes e depois do preparo, assim como dos dentes não
preparados do mesmo paciente. Isto pode ser feito com uma camera digital
intraoral ou por fotografia intraoral convencional. Uma escala de cores pode

ser colocada junto à boca durante a realização das fotografias para auxiliar o
ceramista

(RITER e BARATTERI, 1999, YATANI, 1998).

3.4 Provisório

0 objetivo principal do provisório é manter o dente ou dentes

preparados nas mesmas condições do momento em que foi realizada a
moldagem, protegendo-os até que seja instalada a restauração definitiva. Assim
a restauração provisória tem a função de evitar interferências e movimentos
que possam prejudicar o assentamento da restauração final. Ajuda também a
proteger o complexo dentino-pulpar de estímulos tennomecanicos e de
infiltração bacteriana, além de manter as relações oclusais e proximais do

dente preparado.
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Estas restaurações provisórias podem ser feitas com materiais
compósitos de Bis-Acryl (Isotemp), que são materiais flexíveis e podem ser
facilmente removidos do preparo quando necessário. Resinas restauradoras
convencionais (composta ou acrílica) também podem ser usadas.
Quando múltiplos preparos forem realizados em dentes adjacentes no
mesmo tempo, as restaurações provisórias devem ser unidas, promovendo
assim maior retenção e facilitando a confecção do provisório (RITTER e
BARATIERI, 1999).
0 material utilizado nas restaurações provisórias deve evitar
interferências oclusais e proximais, não deve causar problemas periodontais e
deve proporcionar um bom selamento marginal, evitando sensibilidade e
comprometimento pulpar.
A cimentação destes provisórios deve ser realizada com cimentos
temporários mais retentivos, uma vez que os preparos para Inlay e Onlay
adesivos implica em paredes axiais mais divergentes do que os preparos
tradicionais para técnicas não adesivas.
De uma maneira geral, o policarboxilato de zinco é o material de
escolha, porém o fosfato de zinco pode ser utilizado quando uma retenção
extra é necessária.
Como estas restaurações raramente são recimentadas, elas podem ser
cortadas e removidas facilmente para a colocação da restauração definitiva.

3.5 Provas e Ajustes

Na sessão de instalação da restauração cerâmica, deve ser feita a prova
da peça e os ajustes necessários. Para tal, a restauração provisória deve ser

24

removida e o preparo completamente limpo, afim de evitar qualquer obstáculo
para a adaptação adequada da peça (YATANI et al. 1998). Esta limpeza pode
ser feita com o sistema de "microetching" intraoral (RITTER e BARATIER I,
1999).
Após a limpeza do preparo e a remoção do cimento provisório deve-se

fazer o isolamento absoluto e a verificação da adaptação da peça e seu
condicionamento interno.
De uma maneira geral a peça

vem do laboratório com o

condicionamento da superficie interna já realizado. A superfície condicionada
apresenta um aspecto branco-opaco e bem limpa (YATAN I et al. 1998).
Para verificar se a cerâmica foi devidamente condicionada com Ácido
Fluoridrico, 8% a 12%, o clinico deve aplicar uma gota de Agua na superficie

condicionada. Se a água for imediatamente absorvida pela cerâmica, significa
que o condicionamento foi adequado (alta energia de superficie livre), caso
contrário deve ser recondicionado (RITTER e BARATIERI, 1999).

Sendo a cerâmica bastante friável, a adaptação da peça deve ser testada
com extremo cuidado. Caso se perceba alguma resistência, o clinico deve
identificar o problema e corrigi-lo. Mais comumente, as interferências ocorrem
nas áreas de contato interproximal. Estas interferências podem ser checadas
colocando-se um papel articulador entre a restauração e o dente vizinho
(YATANI et al. 1998). Se o dente vizinho apresenta uma restauração e a
interferência encontra-se nesta restauração, ela pode ser desgastada, levando-

se em conta que o Inlay ou Onlay não apresentam sobre contorno.
Se a interferência ocorre no preparo, pode ser identificada com a
utilização de produtos específicos como Fit Checker (CG America Corp.,

Alsip, Illinois) ou Occlude (Pascal Co, Bellevue, Washington). 0 ajuste é feito
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com ponta diamantada tanto no preparo quanto na parte interna da
restauração, se necessário.
Se forem necessários ajustes na área externa da restauração, estas
regiões devem ser repolidas antes da cimentação.
0 polimento da cerâmica pode ser feito com discos flexíveis de óxido de
alumínio para acabamento, pontas diamantadas fina e extrafina , pontas e taças
de borracha e silicone, pastas diamantadas para polimento usando-as em ordem
decrescente de abrasividade (RITTER e BARATIER1, 1999).
A oclusão só pode ser checada após a cimentação da peça. Cerâmica
livre de metal apresenta baixa resistência à compressão, sendo altamente
friável (YATANI et al. 1998) quando não está suportada por uma infraestrutura como metal de uma coroa metalo-cerâmica, ou o agente cimentante,
ou estrutura dental em Way ou Onlay. Após a cimentação e restauração
apresentará uma maior resistência (RITTER e BARATIER1, 1999).

3.6 Cimentação

Anteriormente, o ponto fraco da restauração cerâmica era o cimento
utilizado para fixá-la ao dente preparado. Fosfato de zinco e outros agentes
cimentantes eram aplicados com a intenção de simplesmente preencher o
espaço inadvertidamente criado entre o dente e a restauração durante sua
fabricação. Estes materiais não proporcionavam qualquer integração fisica ou
química com a restauração (FREEDMAN, 1998).

Mais recentemente os cimentos resinosos não só preenchem o espaço
entre a restauração e o preparo, mas também promovem urna integração

26

micromecânica e química do dente e restauração de forma que estes possam a

se comportar como uma estrutura única (FREEDMAN, 1998).

De acordo com ROULET (1997), o uso de técnicas adesivas requer:
• preparo cavitário que garanta ampla superficie de esmalte para a
adesão;

• respeito aos vetores de contração do material;
• isolamento absoluto, já que as técnicas adesivas requerem ambiente

seco. Nenhuma técnica adesiva funciona bem na presença de saliva,
sangue ou fluido gengival;
• uso cuidadoso dos materiais de acordo com as recomendações do
fabricante;
• polimento e acabamento meticuloso das margens para não provocar
danos à restauração.

Na opinião de ROULET (1997) os Inlays cerâmicos (independentemente
do sistema utilizado) mostram bons resultados clínicos, desde que a técnica
adesiva tenha sido aplicada corretamente. Inlays inseridos com técnica adesiva
sempre apresentam excelente comportamento marginal, com ausência de
aberturas marginais.
0 sucesso clinico dos Inlays estéticos está aparentemente relacionado

com o suporte à compressão proporcionado pelo agente cimentante e a
apropriada adesão entre o Inlay, o agente cimentante (compósito) e o
esmalte/dentina.

Recentemente os avanços na técnica do condicionamento ácido,
combinados com o desenvolvimento dos cimentos adesivos resinosos,
aumentaram os indices de sucesso de Inlays , Onlays e laminados cerâmicos
(YATANI et al. 1998).
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Uma adesão confidvel só é alcançada se houver o embricamento da
resina, criando a camada híbrida, o que requer técnicas complexas, como o
condicionamento superficial da dentina. Hoje isto já é possível com os agentes
adesivos dentindrios. Porém são técnicas ainda bastante sensíveis (ROULET,
1997).
VAN DUKEN et al. (1998) acompanharam clinicamente por seis anos
Inlays cerâmicos, cimentados com cimento resinoso dual ou com cimento de
Ions5mero de Vidro. Concluíram que: quando estas restaurações são
cimentadas com Ionômero de Vidro, em uni ano apresentam alta incidência de
falhas e a freqüência continua aumentando no decorrer do período. A
cimentação com cimento resinoso apresenta resultados significativamente
menores (falhas), porém ainda relativamente altos, apresentando média de
falhas de 12% após seis anos.
HAYASHI (1998) em seu acompanhamento clinico de seis anos de
Inlays cerâmicos concluiu que estas restaurações apresentam longevidade de
92% e aponta como principais falhas descoloração marginal e fratura marginal.

3.6.1 Passos Clínicos para Cimentacilo (RITTER e BARM IER", 1999)
1. Condicionamento da face interna da restauração cerâmica com ácido
fluoridrico 8 ou 12% por 2 a 5 min (caso não tenha sido feito no
laboratório, ou a peça não apresente condicionamento adequado). Deve-se
ter cuidado para evitar que o ácido entre em contato com a superficie
externa da restauração a fim de evitar danos a ela. Lavar com spray ar-água
da seringa tríplice.

28

Devido à estrutura não homogênia da cerâmica (cristais em matriz) é
possível criar adequada retenção através de condicionamento com ácido
fluoridrico.(ROULET, 1997,

BROWN, 1998). Este condicionamento

aprimora a retenção micromecânica entre a cerâmica do Onlay ou Inlay e o
agente cimentante resinoso, além de remover contaminantes da superficie
de aderência (YATA1\11 et al. 1998).
2. Aplicação de silano na superficie condicionada, segundo as recomendações
do fabricante.
Silanização da superficie condicionada promove o umedecimento desta pela
resina do sistema adesivo.
Com estes procedimentos é possível criar uma retenção micromecânica
estável e minimizar a infiltração marginal (ROULET, 1997, BROWN,
1998).
3. Condicionamento do preparo (esmalte, dentina e preenchimento interno)
com Acido fosfórico 30% ou 40% por 15 segundo. Lavar com spray ar-água
da seringa tríplice. A superficie deve ficar ligeiramente úmida após a
remoção do Acido, a fim de propiciar melhor interação entre a resina
adesiva e o dente, principalmente quando há dentina envolvida
(PERDIGÃO e LOPES, 1999).
4. Aplicação do agente adesivo na parte interna da restauração e no preparo
(desde que ambos estejam bem condicionados). 0 agente adesivo pode ser
fotopolimerizável ou de polimerização dual, desde que seja compatível com
a resina da cimentação e fino o suficiente a fim de não prejudicar o
acentamento da peça. Não deve ser polimerizado antes da colocação do
cimento e do acentamento da restauração.
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Enquanto a adesão ao esmalte é confidvel, a adesão à dentina é mais

complicada pelo fato de ter maior conteúdo orgânico, lama dentinária,
estrutura tubular, diferentes graus de mineralização e a presença de fluido
dentindrio nos túbulos (PERDIGÃO e LOPES, 1999).
5. Aplicação do cimento resinoso tanto na restauração quanto no preparo. A
colocação da peça e o acentamento devem ser feitos com cuidado e leve
pressão, assegurando-se de que o cimento escoe por todas as margens.

Caso em alguma área não haja escoamento do material cimentante, a peça
deve ser removida e mais cimento deve ser aplicado. O material cimentante
deve formar uma camada homogênea ao longo de toda a superficie
preparada e a sua espessura deve ser suficiente para prevenir desgaste nas
margens e ao mesmo tempo promover uma eficiente adesão. A espessura

do cimento resinoso deve ser em torno de 50 a 100 gm (AUDERINO et al.
1999).

A seleção da cor do cimento adesivo ( Resina Composta) é importante, uma
vez que interfere na cor final da restauração, após a cimentação. A seleção
da cor correta é especialmente importante quando o dente tem tonalidade
clara, porque a cor do cimento adesivo tem maior influência na cor final do
Onlay cerâmico no dente de coloração mais clara do que naquele de
coloração mais escura (YATANI et al. 1998).

Para a cimentação com resinas compostas a técnica da inserção ultrassônica
usa o principio da tixotropia das resinas compostas. Aplicando-se energia
ultrassônica ,um compósito altamente viscoso passa a comportar-se como

um de baixa viscosidade. Desta maneira é possível cimentar Inlays e Onlays
usando resina composta que tem mais carga e, é portanto, mais resistente ao
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desgaste do que os compósitos cimentantes de menor carga (KRAMER,
1999).
6. Remoção do excesso grosseiro nas margens. Para tal recomenda-se o uso
de instrumentos manuais e bolinhas de algodão nas margens livres e, nas
marginais, fio dental.
7. Polimerização por 10 segundos pela oclusal. Esta exposição à luz através
da restauração reduz praticamente à metade a intensidade da luz e o tempo
de exposição inicial (10 segundos) é selecionado para que o compósito
tenha uma Dureza Barcol suficiente para que se possa fazer o acabamento e
até mesmo o polimento (BYOUNG, 1999).
8. Remoção dos excessos residuais com instrumentos manuais e lâminas de
bisturi.
O tempo de espera, de 3 a 5 min (durante o qual se removem os excessos)
crucial neste procedimento porque o processo de polimerização continua
após a luz ter sido desligada, ainda que em baixa intensidade. Desta forma
retarda-se o inicio do PONTO GEL, a partir do qual termina o escoamento
viscoso que, durante a cura de um compósito, ajuda a reduzir o es tr esse
produzido na interface adesiva (BYOUNG, 1999).
9. Polimerização final. Fotopolimerizar por 60 segundos em cada uma das
faces livres (vestibular, lingual e oclusa!).
Um gel transparente à base de glicerina pode ser aplicado nas margens para
evitar o contato do oxigênio com a superficie na resina do cimento, o que
inibiria a polimerização completa desta camada superficial.
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3.7 Acabamento, Polimento e Ajuste Oclusal

Quando o clinico evita cuidadosamente os excessos de cimento resinoso
durante a cimentação, o acabamento e polimento ficam bastante facilitados.
O acabamento e polimento das margens deve ser realizado com extremo
cuidado para evitar danos à restauração (ROULET, 1997).
A linha de cimento resinoso deve ser muito bem acabada e polida. Para
tal, nas areas acessíveis devem ser usados discos flexíveis de óxido de
al uminio, obtendo-se bons resultados.
Quando não há possibilidade de utilização destes discos, podem ser
empregadas pontas de borracha para polimento de compósitos e cerâmicas.
Nas proximais devem ser utilizadas tiras diamantadas seqüenciais ou
laminas diamantadas finas e extrafinas.
Pastas diamantadas podem ser aplicadas com taças de borracha ou
discos de feltro.
Somente após o acabamento das margens deve-se remover o isolamento
absoluto e checar a oclusão.
Para o ajuste oclusal utilizam-se papéis marcadores (Accu-film) e, se
necessário, pontas diamantadas finas para os ajustes (YATANI, 1998). A
restauração deve ser fisiologicamente ajustada nos movimentos laterais e
Relação Cêntrica. As areas onde foram feitos ajustes devem ser bem polidas.
Quando a peça vem do laboratório já está com o glazing pronto, ou
extremamente polida, dependendo da preferência do ceramista.
0 objetivo do glazing é selar os poros da superficie da porcelana (ALWAHADNI e MARTIN, 1998).
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A superficie que sofreu ajuste pode provocar desgaste por abrasão nos
antagonistas ou aumentar o acúmulo de placa. 0 próprio contato desta

superficie rugosa com os tecidos moles pode provocar inflamação destes
tecidos(AL-WAHADNI e MARTIN, 1998).
0 contato oclusal entre porcelana sem polimento e esmalte ou outra
restauração é indesejável, uma vez que causaria grande desgaste tanto no
esmalte, ou restauração, quanto na cerâmica. Por isso é recomendado o

repolitnento destas superficies. Este polimento pode ser realizado como foi
citado no capitulo sobre Provas e Ajustes.
Outra opção é o repolimento utilizando-se o KIT SHOFU para
polimento de porcelana seguido do uso de pastas diamantadas, como sugere

AL-WAHADNI e MARTIN (1998).
O acabamento é feito em 4 estágios:
• pontas diamantadas finas;
• pedras brancas para polimento (DURA-WHITE STONES);
• pontas de silicone;
• taps de silicone com pastas diamantadas.
Deve-se ter cuidado para evitar uma sobre redução na superficie da

porcelana alumina. Tal fato exporia uma camada menos homogénia e mais
abrasiva, de dificil polimento.

3.8 Manutenção
As cerâmicas utilizadas na fabricação de Inlays e Onlays são bastante
resistentes ao desgaste, apresentando uma textura de superficie resistente.
Portanto, a manutenção neste aspecto está limitada ao repolimento das
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margens, que devem ser cuidadosamente examinadas e recitnentadas se
necessário.
O corpo da restauração também precisa ser bem examinado, procurando

detectar fraturas ou linhas de fissura que podem ser causadas pelo estresse da
cimentação, falhas internas da restauração ou forças oclusais. Se for detectada

alguma fratura, porém sem deslocamento da restauração, o paciente deverá ser
informado e consultas regulares de acompanhamento devem ser marcadas. A
restauração não dever á ser necessariamente substituida, a não ser que indique
injúria pulpar, ou comprometimento da estrutura dental remanescente. Nestes

casos a restauração deve ser imediatamente removida e providenciada sua
substituição.

4 CONCLUSÃO

A tecnologia disponível para restaurações cerâmicas adesivas permite a
reabilitação funcional e estética, com remoção minima de estrutura dental
sadia.
As restaurações cerâmicas tern características que lhes conferem
algumas vantagens sobre outros materiais estéticos. Possuem estabilidade de
cor e forma, resistência ao desgaste, excelente estética, propriedades fisicas
semelhantes à estrutura dentária, biocompatibilidade. Em associação à técnica
de cimentaçã'o adesiva permitem maior preservação da estrutura dentária.

e a
necessidade de desgaste a uma profundidade de 1,5 a 2 mm. E necessário
envolvimento de protético (na maioria dos sistemas cerâmicos disponíveis) e
Como desvantagens, têm-se a fragilidade pré-cimentação

exige deste habilidade, conhecimento e familiaridade com a técnica.
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0 custo é alto pois a confecção destas restaurações necessita de kits

cerâmicos e muitas vezes equipamentos caros, o que ainda hoje as tornam
pouco acessíveis à maioria da população.
Tem urna técnica sensível que exige cuidados na prova, nos ajustes , na
cimentação e eficiência no polimento.

O alto custo dos materiais e equipamentos é facilmente compensado
pela longevidade destas restaurações. Assim vem cumprir uma exigência na
escolha da técnica indireta: a expectativa de que estas restaurações são mais
duradouras

e

apresentam melhor contorno

do

que

as

restaurações

confeccionadas diretamente na boca.
Por outro lado, as falhas que geralmente aparecem são: fraturas
marginais, descoloração marginal e/ou desgaste do material , incluindo o
cimento resinoso. Porém, na maioria das vezes as falhas são passíveis de
conserto e não comprometem o desempenho clinico das restaurações.
Novas pesquisas e avanços são necessários a fim de que se consiga
evitar estas falhas, porém Inlays e Onlays cerâmicos adesivos são hoje uma
excelente opção estética para restaurar molares e pré-molares.
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