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RESUMO

A evolução tecnológica das cerâmicas e dos materiais poliméricos, associados
ou não às fibras, tem dado como resultado o desenvolvimento de novos
materiais que permitem ao cirurgião dentista a realização de próteses parciais
fixas totalmente livres de metal. Dentre estes, o sistema In Ceram é o que
-

apresenta os melhores resultados devido a sua alta resistência à fratura e a
capacidade de mascarar dentes severamente escurecidos ou bases metálicas,
por sua opacidade. 0 sistema IPS Empress II se destaca pela sua grande
semelhança aos dentes naturais no que diz respeito à translucidez e ao desgaste
das estruturas antagonistas. Como uma alternativa a esses materiais de maior
custo, surgem os cerômeros associados às fibras, como o Targis/Vectris e o
Fibrekor /Sculpture, que além de apresentarem bons resultados clínicos, usam
uma técnica de confecção mais simples e tem como grande vantagem permitir
a realização de reparos no consultório, diretamente na boca do paciente.

ABSTRACT

The technological evolution of ceramics and polymeric materials, associated to
fibers or not, has resulted in the development of new materials which give the
surgeon dentist the option to make totally metal-free fixed partial prostheses.
Among such materials, the In-Ceram presents the best results due to its high
fracture strength and the capacity, important for its opacity, to mask severely
darkened teeth or metallic bases. The IPS Empress II system is particularly
important, on account of a great similarity to natural teeth of which it mimics
translucency and wearing of antagonist structures. As an alternative to these
more expensive materials, we have now fiber-associated ceramics, such as
Targis/Vectris and Fibrekor/Sculpture which, in addition to presenting good
clinical results, ask for a simpler manufacturing technique with the important
advantage of allowing for repairs made in the office, directly on a patient's
mouth.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo das ultimas décadas o aumento da demanda por restaurações
estéticas, tem desafiado nossa profissão a pesquisar sobre coroas esteticamente
ideais. Para se obter uma restauração estética, os critérios essenciais
necessários para quaisquer novos sistemas devem incluir características como

alta resistência, ótima estética, minima preparação dental, fácil fabricação,
excelente encaixe e adaptação marginal, associados A. biocompatibilidade s .
As coroas de ouro tem sido usadas na odontologia por mais de 100 anos,

e tern dado excelentes resultados tanto em biocompatibilidade (pouco desgaste
oclusal do dente antagonista) como na integridade marginal. Infelizmente esse

material não é bem visto por pacientes que exigem do profissional urna
aparência cada vez mais natural dos dentes a serem
reconstruidos.

restaurados ou

A introdução de coroas de porcelana fusionadas ao metal

ajudou a fornecer novas soluções para essas limitações estéticas. Entretanto
problemas como margens metálicas, brilho artificial, raizes escurecidas, alergia
ao metal e estabilidade de cor continuaram sendo um desafio para

profissionais e técnicos do passado.
Segundo SHAPIR024, em 1996, o metal da infra-estrutura da metalo-

cerdmica diminui a reprodução da profundidade de cor, translucidez e
luminosidade de um dente natural.
A armação pode também estar associada a certos danos à saúde do
paciente. Em relação ao potencial alergénico de alguns componentes das ligas,
permanecem questões sobre os efeitos dos produtos de corrosão e a reação dos
tecidos aos ions metálicos tóxicos que podem ser liberados das ligas,
particularmente as metalo- cerâmicas.

WIRS29, em 1993, descreveu as seguintes condições associadas ao uso
de componentes metálicos em próteses dentárias:
• Secura da boca

• Sensação de queimação na mucosa oral
• Alteração do paladar
• Dor

• Doença periodontal
• Necrose óssea e de tecidos moles.

0 conhecimento dessas desvantagens e a busca por restaurações mais
estéticas proporcionou uma constante evolução de materiais odontológicos
como as fibras, resinas e porcelanas, determinando um aprimoramento cada
vez maior dos sistemas restauradores livres de metal, que pennitem

aos

profissionais realizarem restaurações cada vez mais parecidas com os dentes

naturais.
Este trabalho se propõe

a fazer uma revisão de literatura sobre os

materiais restauradores livres de metal que apresentam atualmente os melhores
resultados na confecção de próteses parciais fixas, descrever sua composição,

suas características fisicas e mecânicas, citar vantagens e desvantagens de cada
um discutindo os procedimentos clínicos e laboratoriais necessários para a
confecção das peps protéticas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Evolução e histórico das cerâmicas
Intensa é a pesquisa na área das cerâmicas, que já se assemelha ao
esmalte dental. Até os anos 60, as jaquetas puras de porcelanas feldspáticas

eram aceitas como as restaurações mais estéticas, principalmente para dentes
anteriores. Foram, porém desbancadas pelas coroas metalocerdmicas por
melhor superarem o problema das fraturas freqüentes e terem uma indicação
mais ampla, isto 6, podendo ser usadas em dentes posteriores e em próteses
extensas. Conseqüentemente , apesar de menos estéticas, as metalocerdmicas
passaram a ser confeccionadas e se abandonou as coroas de porcelana
feldspdtica l 2

.

Nos anos 80, duas pesquisas inovadoras foram desenvolvidas corn
núcleos cerâmicos reforçados para suportar a coroa de veneer de porcelana. A
Dentsply lançou a DICOR que chamou a atenção por introduzir o vidro

ceramizado, que era processado de maneira semelhante ao ouro, pela técnica

da cera perdida,

e foi a precursora das porcelanas livres de meta1 12 . A

Cerestore (Johnson & Johnson) produzida a partir de urn núcleo de alumínio

pressionado no qual a porcelana foi assentada de maneira tradicional, na
prática provou ter resistência inadequada para um bom

prognóstico e

resultados a longo prazo9 .
Nos anos 90, outras pesquisas de restaurações totalmente cerâmicas
foram realizadas, consideravelmente com mais sucesso. A Ivoclar lançou o
IPS Empress que é urna porcelana de vidro reforçada corn leucita e precedeu o
IPS Empress II, recentemente introduzido como um novo sistema todo em
cerâmica que pode suportar próteses fixas de até três elementos.
A evolução tecnológica da alumina comercializada pela Vita, passou
pelo Hi-Ceram e culminou, em 1988, com o lançamento do In-Ceram Alumina
e posteriormente In-Ceram Spine 11 e In-Ceram Zircônia que também podem
suportar próteses de três elementos9 .
0 desenvolvimento do sistema CAD/CAM (computer aided design/

computer aided manufacturing) para a odontologia começou nos anos 70.
Trata-se de um sistema computadorizado que utiliza as porcelanas Cerec,
Celay e Procera28 .

2.2 Classificação dos sistemas utilizados para prótese sem metal

Entre os sistemas utilizados para a confecção de próteses sem metal
(unitária e parcial) podemos descrever:
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• Compósitos fibro-reforçados não impregnados (Ribbond, Connect,
DVA Fibers, FibreFlex, GlasSpan).
• Compósitos fibro-reforçados pré-impregnados (Targis/Vectris,
FibreKor/Sculpture, Splint-It).
• Porcelanas aluminizadas (Vitadur, Hi-Ceram).
• Porcelanas aluminizadas-Sistema CAD/CAM (Procera, Celay).
• Porcelanas aluminizadas infiltradas corn vidro (In-Ceram Alumina, InCeram Spine11 , In-Ceram Zircônia).
• Vidros ceramizados (Dicor, IPS Empress, IPS Empress 11, Optec).
• Vidros ceramizados- Sistema CAD/CAM ( Cerec).
Entretanto, para a confecção de próteses parciais fixas livres de metal,
que é o tema deste trabalho, os sistemas mais utilizados e sobre os quais
trataremos a seguir são:
• IPS Empress II;
• In Ceram Alumina;
• In Ceram Zircônia;
• Targis e Vectris;
• Fibrekor Sculpture.

2.2.1 IPS Empress II

A cerâmica de vidro IPS Empress tem sido usada corn sucesso como um
material restaurador livre de metal, em situações clinicas, por mais de 6 anos.
Numerosos estudos confirmam que este material preenche os altos padrões de
estética exigidos em restaurações tais como inlays, onlays, coroas e venners.
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As propriedades especiais do material (boa translucidez, resistência à flexão,
resistência química e de abrasão) exigidas para aplicações dentais, bem como o
processo de fluxo viscoso, foram alcançados no desenvolvimento da cerâmica
de vidro IPS Empress à base de leucita 23 .
Como o IPS Empress demonstra uma resistência A flexão de 120 MPa
(material de base) ou até aproximadamente 200 MPa (com os materiais de
vitrificação e cor), este material não pode ser usado para fabricar próteses

parciais de 3 elementos (P.P.F). Como resultado, o principal objetivo no
desenvolvimento do IPS Empress II foi produzir urn material coin o qual
pudessem ser fabricadas P.P.F. de 3 unidades.
Segundo SCHWEIGER et al.23, a cerâmica de vidro IPS Empress II
representa um novo tipo de material que não possui qualquer semelhança corn
a cerâmica de vidro IPS Empress 6. base de leucita. 0 IPS Empress II é uma
cerâmica de vidro de dissilicato de litio, sendo o sistema Si02 - Li20 a base
química para o material.

2.2.1.1 Micro-estrutura do IPS Empress 2

A micro-estrutura apresenta mais de 60% de cristais de dissilicato de
litio alongados, medindo

0.5 a 5 um no volume da cerâmica de vidro.

consideravelmente mais alto do que o conteúdo das cerâmicas de vidro lericita.
0 alto conteúdo em volume de cristais de dissilicato de litio alongados

contribui para a excelente força de resistência à fratura apresentada pelo
material. Corno os cristais crescem no vidro durante a sinterização e o
processo de prensagem térmica, há uma ligação homogênea entre os cristais e

a matriz vitrea. A estrutura entrelaçada dos cristais impede a propagação de
rachaduras ou fendas através do processo de absorção de energia, tal como
deflexão de rachaduras ou sua ramificação por trás da ponta da rachadura23.2'7

2.2.1.2 Propriedades fisicas e mecânicas da cerâmica de vidro
IPS Empress II

De acordo com SORENSEN26, esta nova estrutura cerâmica fornece não
apenas um material para fabricar coroas e PPF de 3 unidades , mas também
proporciona um resultado final melhor dos tratamentos pelo fato de possuir
algumas outras atraentes propriedades clinicas. Devido ao seu elevado
conteúdo cristalino, a subestrutura cerâmica apresenta elevada capacidade de

ser trabalhada com máquina evitando que o material lasque no processo de
desgaste e permitindo um polimento extremamente alto com rodas de borracha.
A obtenção de superficies lisas fornece vantagens clinicas tais como menor
acúmulo de placa e menor desgaste da estrutura dental antagônica.
Dentre as propriedades fisicas e mecânicas podemos destacar as
seguintes7'23 :
• Resistência à flexão de 300 a 400 MPa, após o processo de
prensagem.

• Capacidade de suportar cargas de 700 a 1000 N antes de apresentar
fraturas.
• Apresenta

módulo de elasticidade de 90 a 100Gpa, sendo mais

favorável em relação às cerâmicas de oxido de alumínio sinterizadas.
• Alcança excelentes resultados de união à estrutura dentária. Após a
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cimentação a força de adesão chega a 30.8 MPa.
• Apresenta excelente resistência química . Após 16 horas em contato
com ácido acético a 4% a 80°C, mostrou uma perda de massa menor
que 100 ug/cm2 .
Porcelanas dentais normalmente apresentam diminuição da resistência
flexural, quando expostas à umidade ou ao meio bucal e a porcelana de
dissilicato de litio não teve redução significativa 7 .
A porcelana de dissilicato de litio e sua cobertura a base de fluorapatita
mostram desgastes similares aos dos dentes naturais. Estudos in-vitro e invivo em dentes antagonistas de bovinos e humanos respectivamente,
mostraram resultados similares de desgaste 16 .
SORENSEN26, em 1999, realizou um estudo clinico medindo o desgaste
da estrutura dental natural antagônica e revelou alguns achados novos e
interessantes da estrutura cerâmica Empress II. Após 6 meses de controle
cerca da metade dos dentes antagônicos naturais não apresentavam desgaste
mensurável e cerca de 40% das superficies cerâmicas ocludentes apresentavam
facetas de desgaste. Esses resultados mostraram que as superficies de cerâmica
eram na realidade menos resistentes do que a estrutura do dente natural e
portanto mais tolerantes do que as cerâmicas anteriores 26 .
Em se tratando das falhas do sistema, KELLY 13 em 1995, numa análise
in vitro e in vivo observou que elas ocorriam nos conectores, com a maioria
originando-se na interface entre o núcleo e a porcelana de cobertura.
Considerando que o núcleo de dissilicato de litio é quimicamente estável ern
saliva e aceita bem a dentição natural oposta, no que diz respeito ao desgaste,
poderia ser vantajoso, segundo o autor, deixar em material de base (núcleo) a
superficie gengival do conector e do peontico e as superficies oclusal e lingual
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dos dentes posteriores 13

.

As propriedades desse sistema permite resultados estéticos altamente
positivos, pois a relativa opacidade do núcleo do IPS Empress II permite o
mascaramento de descolorações discretas exibidas pela estrutura denta1 726 .

2.2.1.3 Cerâmica de cobertura

A cobertura da cerâmica de dissilicato de litio é feita corn cerâmicas de
vidro

sinterizadas, vitrificadas

com cores ou pigmentos idealizadas

especialmente para o sistema IPS Empress II chamadas "dentin", incise,
Impulse", "transpa" e effect" que são fornecidas na forma de pó e contém
fluorapatita7'23 .

De acordo com SCHWEIGER, em 1999, a cerâmica de cobertura que
contém cristais de apatita exibe propriedades de dispersão da luz similares
àquelas dos dentes naturais. Além disso exibe elevada translucidez e brilho que
podem ser controlados pela sua aplicação 23

.

A cerâmica de cobertura de fluorapatita foi especialmente desenvolvida
para o sistema IPS Empress II por apresentar um coeficiente de expansão
térmica compatível com essa cerâmica de dissilicato de litio7'23 .
A alta translucidez destes materiais também é digna de nota. Em um
procedimento especial de teste, onde o número O significa 100% de
transparência e o número I significa 100% de opacidade, estes materiais

demonstraram resultados entre 0,05 e 0,5. Além do mais, a translucidez dessa
cerâmica de vidro pode ser controlada dependendo da
materiaiS23.

aplicação dos
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A cerâmica de cobertura translúcida usada nas margens das restaurações
de Empress H, permite que a margem do preparo seja localizada levemente
dentro do sulco gengival pois a sua exata adaptação mantém a saúde dos
tecidos periodontais 23

.

2.2.1.4 Indicações
• Coroas cerâmicas anteriores e posteriores.

• Próteses parciais fixas de 3 elementos que substitua até primeiros prémolares.
• Inlays e onlays cerâmicos.
• Facetas laminadas.

• Prótese fixa adesiva e convencional até 2° pré-molar.

2.2.1.5 Contra indicações
-

•

Pacientes com atividades para-funcionais (bruxismo e cerramento dos
dentes.

• Descoloração severa do elemento dental pilar pois o núcleo do sistema
apresenta opacidade limitada.

• Distancia inter-oclusal insuficiente. Pois deve existir espaço para que as
dimensões mínimas dos conectores sejam respeitadas e para permitir
que a ameia interproximal fique suficientemente aberta para a adequada

higienização.
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• Dente pilar com inclinação acentuada impediria um eixo de inserção
suave e conseqüente concentração de estresse no conector.

• Prótese em cantilever pois haveria concentração de esforços também no
conector.
• Dentes pilares com mobilidade pois também concentraria esforços
excessivos no conector.

2.2.1.6 Preparo dental

a) Dente anterior

• Redução incisal de 2.0 mm para uma coroa anterior funcional e estética.
• Redução de 1.2 mm , no mínimo, na vestibular para conseguir bom
resultado estético ( 0.8 mm para o núcleo e 0.4 para o material de

cobertura).
• No aspecto lingual redução de no mínimo de 1.0 mm, mantendo-se a
Area de cíngulo com uma concavidade lingual bem definida, podendo
ficar sem porcelana de cobertura 7

.

b) Dente posterior

• Redução axial minima de 1.0 mm.
• Redução oclusal não menor que 1.5 mm, uma vez que o mínimo para o
material de núcleo na oclusal é de 1.0 mm.

• 0 desenho da margem recomendado é de 1.0 mm de profundidade axial
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tanto para término em ombro arredondado circular corno para término
em chanfro que podem ser localizados na margem gengival ou
levemente no sulco gengival.
• Uma linha orientadora geral para todos os preparos dentais é usar
ângulos de linha internos arredondados.

2.2.1.7 Dimensões da armação para uma PPF

As propriedades mecânicas do IPS Empress II permitem a fabricação de
PPF de 3 elementos com um comprimento de pôntico (vão livre) de 11 mm
para a substituição de dentes anteriores

e de 9mm para a substituição de

dentes posteriores'.
As dimensões mínimas dos conectores para PPF anteriores aos caninos
devem ser de 4mm na altura por 4mm na largura. E para PPF posteriores aos
caninos devem ter dimensões de 5mm na altura por 4mm na largura".
Espessura minima oclusal, nos dentes pilares, deve ser de 1mm e o
restante da estrutura de base deve ter no mínimo 0.8nun26 .
Dimensões proximais dos conectores para uma PPF inlay em pre-molar
são de 4.5min bucolingualmente e 4.5 oclusogengivalmente. A parede axial
que faz frente aos conectores deve ter, no mínimo 1 mm de profundidade no
sentido mesio-distal. Istmo oclusal de 2.0mm e redução oclusa! de 1.5 a
2.0mm26.
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2.2.1.8 CiMentação

A cimentação adesiva é o único tipo de cimentaçâo usada para o IPS
Empress II. 0 preparo da peça consiste em se fazer o condicionamento com
Ac. fluoridrico (gel condicionador de cerâmica IPS, Ivoclar), que é aplicado por
20 segundos, enxaguado completamente e seco. 0 agente silano monobond-s
(vivadent) é aplicado nas superficies condicionadas por 60 segundos e seco

corn ar. A resina não particulada heliobond (vivadent) é aplicada às superficies
de cerâmica, sendo afinada com ar. A PPF é colocada sob urna cobertura a
prova de luz, ficando pronta para cimentação26 .

2.2.2 In Ceram
0 In Ceram é uma estrutura óxido-cerâmica de extrema resistência e

ajuste preciso, confeccionada com óxido de alumínio (A1203), desenvolvida
para substituir as tradicionais estruturas

metálicas das PPF. A coroa

confeccionada a partir da estrutura do

In Ceram Alumina apresenta

translucidez muito similar à do dente natural e oferece notáveis características

estéticas. Quando combinada com as porcelanas desenvolvidas para estruturas
livres de metal, estas características recriam a estética dos dentes naturais,

garantindo e realçando o máximo de translucidez e fluorescência do dente.
Assim o In Ceram abre uma nova era na história do uso das porcelanas
odontológicas 19 .

De acordo com MCLAREN20, 2000, as cerâmicas de vidro que surgiram
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antes do In ceram, por exemplo a Dicor e Empress a base de leucita, contém
um aumentado reforço cristalino dentro de suas matrizes de vidro em
comparação coin as cerâmicas feldspdticas convencionais. Estes materiais
melhorados tendem a ter uma distribuição mais parelha dos seus reforços
cristalinos e apresentam menores tamanhos de cristal, que resultou numa
resistência mais elevada. Contudo o aumento da força e ou resistência ficam
limitadas pela fraqueza inerente da matriz de vidro, porque o vidro pennite
propagação de rachaduras em baixos esforços críticos.
Em 1992, MALAMENTI7, afirmou que o condicionamento ácido e a
cimentação adesiva ajudavam a diminuir a propagação de rachaduras. Dessa
forma os estudos subseqüentes levaram a introduzir mais duas estratégias para
melhorar ainda mais as propriedades das cerâmicas. São elas :
1. Fazer com que o componente de reforço formasse uma malha ou rede,
tipo um esqueleto continuo, capaz de deter propagação de rachaduras
ou fendas. Isto diferia das cerâmicas de vidro onde cada particula de
reforço fica completamente circundada por suas matrizes de vidro 2() .
2. Eliminar a matriz de vidro substituindo-a por resina ou ainda
sinterizando diretamente os cristais conjuntamente sem qualquer
matriz interveniente 20 .
Com estas estratégias a Vivadent desenvolveu o In Ceram Alumina. A
partir do Alumina surgiram o In Ceram Spinell e o In Ceram Zircônia.

2.2.2.1 Micro-estrutura do In Ceram

A fase cristalina do In Ceram consiste de óxido de alumínio para o In
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Ceram Alumina, oxido de magnésio e alumínio para o In Ceram Spine11 e

oxido de zircônio e alumínio para o In Ceram Zircônia 19 . É fabricada por um
processo chamado slip casting que é a moldagem por meio de pasta a partir da
matéria prima de cada In Ceram. Podem também ser produzidas por usinagem
à partir de um bloco pré-sinterizado 19 .
As estruturas então, tanto as moldadas como as usinadas, são infiltradas
com um vidro de lantano de baixa viscosidade, que penetra na estrutura por
ação capilar, em elevadas temperaturas 19 .

2.2.2.2 Indicações para o uso do In Ceram

a) In Ceram Alumina
• Coroas cerâmicas anteriores e posteriores.
• F'PF cerâmica anterior.
• Inlays e onlays cerâmicos.

b) In Ceram Spine11

• Coroas cerâmicas anteriores.
• Inlay e onlay cerâmico.

c) In Ceram Zirctinia
• Coroas cerâmicas anteriores e posteriores.
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• PPF cerâmica anterior e posterior até 2° pré-molar.
• PPF inlay cerâmica posterior até 2° pré-molar.
• Inlays e onlays cerâmicos.

2.2.2.3 Contra indicações

As contra-indicações são as mesmas descritas para o IPS Empress II,
entretanto devido a opacidade do In Ceram Alumina e In Ceram Zircónia,
estes podem ser usados para dentes pilares com descoloração acentuada ou
com núcleo intra-canal metálico.
0 In Ceram Spine11 não está indicado para a confecção de próteses
parciais fixas.

2.2.2.4 Propriedades.fisicas e mecânicas

• A estrutura do In Ceram Alumina depois de infiltrada corn vidro de
lantano apresenta 85% de alumina e 15% de vidro, apresentando urna
resistência flexural de 300 a 600 MPa 19'20 .
• 0 In Ceram alumina apresenta uma opacidade característica, capaz de
mascarar dentes severamente escurecidos ou bases metálicas 20 .
• Tanto o In Ceram alumina como o In ceram zircõnia apresentam alto
módulo de elasticidade ou seja, alta rigidez, que lhe confere a
capacidade de absorver estresses, evitando corn isso a fratura da
porcelana de cobertura que é altamente fridve119.
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• 0 In Ceram zircônia apresenta alumina e um acréscimo de 35% de
zircônia parcialmente estabilizada, que aumenta grandemente sua
força de resistência à fratura. A força ou resistência de flexão varia
de 600 e 800 MPa22 .
• A resistência à fratura do In Ceram zircônia é de 6 a 8 MPa.m 1/2 .
Esta resistência é substancialmente maior do que a de outras
cerâmicas, sendo o dobro da resistência do IPS Empress 112U•

• As propriedades fisicas e mecânicas melhoradas do In ceram
zircônia podem parcialmente ser atribuidas a um processo chamado
de aumento da resistência de transformação de fase. A Zircônia
parcialmente estabilizada existe numa configuração de cristal
tetragonal. Quando um estresse externo é aplicado à zircônia
tetragonal , ela sofre uma transformação de fase passando a urna
configuração

diferente, a de cristal monoclinico. 0 cristal

monoclinico é de 3% a 5% maior que o cristal tetragonal que ele
substitui. Esta transformação de fase aumenta os estresses de
compressão local

e isto aumenta a resistência à propagação de

rachaduras ou fendas 20 apud 19

2.2.2.5 Cerâmica de cobertura

Os procedimentos de aplicação de porcelana de cobertura são os
mesmos para o In Ceram Alumina e o In Ceram Zircônia.
As porcelanas usadas nos sistemas In Ceram são: Vitadur alpha, Vitadur
N eVita Omega2.
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Em áreas mais estéticas pode-se usar uma porcelana de alta
fluorescência chamada luminaries (vita) que tem também a propriedade de
mascarar descolorações pelo seu efeito camaleônico 18' 19 .

2.2.2.6 Preparo dental

Redução axial minima de lmm. Nas faces vestibulares dos preparos, isto
é nas áreas estéticas, a redução axial deve ser de 1.5mm ou mais.

Redução oclusal de 2 mm.
Término marginal em ombro.
Ângulos internos arredondados para diminuir concentração de esforços.

Ângulos de linha externos agudos ou vivos 20 .
MCLAREN20, em 2000, sugeriu caixa proximal nos preparos dos pilares
adjacentes ao espaço edêntulo para se conseguir urn corpo maior de estrutura
no ângulo de linha axio-oclusal.

2.2.2. 7 Idealização da estrutura

As dimensões dos conectores devem ser de no mínimo 4 mm no
sentido ocluso-gengival, sendo que o tamanho ideal é de 5mm.
No sentido vestibulo-lingual, a espessura do conector deve ser de 3 mm
no mínimo para a regido anterior e 4mm na regido posterior.
Segundo

MCLAREN20, a crista marginal do aspecto mesial do

conector distal e toda a espessura do conector deveriam ser feitas de material
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de base ou núcleo sem cobertura de cerâmica de modo a maximizar a
resistência nesta area tão critica. Outra area critica que deve ser espessada é o
ângulo de linha axio-oclusal. Outra maneira de conseguir espessamento da
armação é modificando o preparo nesta área, afim de criar mais espaço,
preparando pequenas caixas proximais em ambos os pilares adjacentes ao
espaço do pôntico.
Ainda para evitar o enfraquecimento da armação, o autor sugere que não
se coloque cerâmica de cobertura na superficie tênsil dos dentes pilares, na
superficie subjacente que faz frente ao tecido mole e na superfície tênsil da
area do conector. Estas areas expostas da base da estrutura devem ser
vitrificadas e polidas depois dos cozimentos da porcelana.

2.2.2.8 Cimentação

Devido a alta força de resistência desses produtos, cimentos
convencionais podem ser usados. Cimentos de ionômero de vidro tem sido
usado com sucesso clinico em odontologia e com sucesso também corn o In
Ceram Alumina20 apud 4. Porém o cimento de ionômero de vidro é extremamente
sensível à proporção pó/liquido e pequenas alterações afetarão as suas
propriedades fisicas e seu desempenho clinico. Os ionômeros de vidro são
susceptiveis a um ataque inicial de umidade e isto requer um controle de saliva
muito cuidadoso até que o cimento fique completamente endurecido. As
versões pré-encapsuladas eliminam os problemas em relação as proporções
pó/liquido.
0 cimento de fosfato de zinco tem mostrado uma elevada incidência de
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micro-infiltração, de manchamento nas margens bem como uma incidência
elevada de fraturas e por isso ele não é recomendado para a cimentação destas
peças2".
Cimentos compômeros como o advance, jiiji e vitremer são contraindicados pois devido a presença de uma grande quantidade de metacrilato
hidroxi-etil (hema) em suas fórmulas, eles se expandem quando expostos a
umidade. Esta expansão por sua vez, gera uni stress suficiente para provocar
rachaduras na coroa totalmente cerâmica.
Os cimentos resinosos, que são os mais indicados para a cimentação dos
In ceram, também contém hema no adesivo dentindrio, porém a quantidade é
minima e os problemas com expansão são desprezíveis. 0 condicionamento
com ácido hidrofluoridrico e a cobertura com silano não aumentam a adesão do
sistema In Ceram por ele conter muito menos vidro que a porcelana
convencional 15 .
Embora a durabilidade, a longo prazo, da união adesiva dos sistemas In
Ceram seja desconhecida, MCLAREN 2" afirmou que o tratamento das
superficies internas associado a combinações de resinas resultaram em forças
de resistêrncia ao cizalhamento iguais àquelas das porcelanas condicionadas. 0
protocolo para o tratamento da superficie interna do In Ceram é fazer a abrasão
com óxido de alumínio 50um em 50 PSI por 10 segundos. Qualquer outro
tratamento de superficie interna teve força de unido menor' 9 '20 .
O

cimento que teve a maior força de unido para o In Ceram foi o

pandvia 21 TC ( J. Morita).
A maioria dos cimentos convencionais são opacos. Os cimentos que
apresentam propriedades óticas de translucidez são o pandvia 21 TC e o
variolink ( Vividness, Amherst, NY)
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2.2.3 Targis e Vectris
Diante das desvantagens das restaurações metalo- cerâmicas e do alto
custo das porcelanas livres de metal, buscou-se um novo material com menor
custo de industrialização, que continuasse livre de metal e que, permitisse um
ajuste rápido e fácil e unia estética superior, eliminasse os problemas de

adesão entre estrutura e agente de unido e que tivesse propriedades de desgaste
semelhante ao dente natural'.

a) Vectris
O produto Vectris, fabricado pela Ivoclar é um compósito reforçado

corn fi bra de polietileno que pertence a uma classe de materiais que tem sido
usada industrialmente para fabricar estruturas ultra-leves que exigem um
elevado desempenho sob constante estresse, como barcos , aviões, automóveis
leves, raquetes de tênis e bicicletas. No Vectris as fibras são reunidas em uma
matriz orgânica, dispostas unidirecionahnente em feixes ou na forma de
membrana de fibras 1 ' 16 . Assim, Vectris é um contraforte que consiste de feixes
de fibras que podem ser coordenados de acordo com a disposição das fibras
em secção transversa e também com o stress que devem suportar.
Este material de fibra, apresenta-se em 3 formas diferentes para atender
aos requerimentos específicos. São eles:
Vectris Single — Com 45% do peso em fibras de vidro, indicado para a
confecção de estruturas de coroas unitárias.
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Vectris Pontic — Com 65% do peso em fibras de vidro, usado para
P.P.F. anteriores e posteriores.
Vectris Frame

Com 50% do peso em fibras de vidro, usado para

complementação de estruturas, formando o corpo da PPF anteriores ou
posteriores 6,27
K6RBER 14, em 1997, constatou que as estruturas confeccionadas com
vectris chegam a uma resistência à fratura de aproximadamente 740 N, valor
este que excede o valor requerido de 600 N, com base nas forças de
mastigação.

b) Targis

Targis é um polímero cerâmico otimizado, que consiste na combinação
de resina composta e de cerâmica em um único material. Este material é
composto de + 80% de partículas de carga inorgânica que possuem um
tamanho médio de 0.8 um e apresenta propriedades fisicas favoráveis que
permitem seu uso em veneers ou facetas oclusais. Além disso a baixa sorção
de água e seu elevado módulo de elasticidade, que está dentro dos limites
apresentados pela dentina promovem uma unido adesiva durável" 16,27
0 sistema targis apresenta uma ampla gama de matizes de cores em
acréscimo às tonalidades tradicionais de dentina e translitcido.Essas cores são:
impulse, mamelão, opaco, incisal molar e trasnslúcido e também materiais
especiais que se equiparam ás porcelanas da Ivoclar 1,16,27

.

Para a manipulação adequada do Targis/Vectris são necessários os
seguintes dispositivos:
• TARGIS QUICK

Unidade luminosa para fazer pré-polimerização.

1 .4

• VECTRIS VS1 — Dispositivo de alta performance que usa processo
de pressão à vácuo com polimerização luminosa integrada para urna
formação precisa das estruturas.
• TARGIS

POWER

Unidade fotopolimerizadora de alto

desempenho. 0 ciclo controlado por luz e calor da unidade de
polimerização, leva ao desenvolvimento das propriedades do
material l ' 16'27 .

2.2.3.1 Indicações

• PPF anteriores e posteriores que substituam um elemento faltante;
• Coroas anteriores e posteriores;
• PPF em inlay;
• Inlay e Onlay;
• Contenção de dentes com mobilidade;
• Aplicações ortodtinticas;
• Pode servir como infra estrutura para implantes.

2.2.3.2 Contra indicações

• Quando houver espaço de vão livre acima de 15 mm;
• Quando houver espaço insuficiente para a confecção do pôntico com
as dimensões apropriadas (3mm na altura e 2rnm na largura são
requerimentos mínimos);
• Quando não é possível um procedimento de união adesiva para inlay,
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onlay e PPF inlay;
• Prótese metalo-cerâmica antagonista;
• Pacientes com bruxismo.

2.2.3.3 Propriedades fisicas e mecânicas

• As fibras Vectris apresentam um alto módulo de elasticidade de

36±2.5 Gpa; 27
• A resistência A. tração das fibras Vectris é de 1300+60 N/mm2,27
• A resistência a fratura do Vectris é de 740 N22;

• Targis apresenta uma alta resistência flexural e uma média resistência
A compressão2;

• 0 sistema Targis apresenta uma ampla gama de matizes e cores como
"impulse", Incisal molar", "transparente", "mameldo" e opaco que
possibilitam efeitos que se equiparam As porcelanas'.

2.2.3.4 Preparo dental
PPF Inlay:
• Redução minima de 1.5min na fossa central;
• Istmo oclusal com uma largura minima de 1.5mm;
• Evitar tanto quanto possível localizar as margens dos preparos nas

regiões de contato com dentes antagonistas;
• Permitir maior largura possível na Area proximal da cavidade para
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conseguir um bom volume para a barra de pôntico;
• Preparar a caixa proximal para conseguir uma extensão ótima da barra
de ptintico, no sentido vestibulo-palatal.

PPF Onlay:
• Requer uma redução oclusal ou incisal minima de 2mm ,• Redução axial de 1.2 a 1.5mm.

2.2.3.5 Cimentação

O único tipo de cimentação indicada para estas restaurações é a
cimentação adesiva realizada com cimentos de dupla polimerização que
polimerizam em regiões de baixa intensidade de luz ou no escuro'.
A superficie interna da peça é asperizada coin jato de óxido de alumínio

e silanizada com monobond S da vivadent por 60 segundos. O heliobond é
aplicado nas superficies internas a fim de melhorar a ação umedecedora do
cimento resinoso. A restauração deve ser protegida da luz até que se prepare
os dentes pilares.
Condiciona-se com ácido esmalte e dentina, aplica-se agente de união
dentindrio e uma camada de adesivo de esmalte sem polimerizar. Mistura-se o
cimento colocando nos dentes pilares e na restauração e insere-se a peça
usando pressão leve.
Remove-se os excessos, polimeriza inicialmente em um lugar de fácil
acesso, alivia-se a pressão remove-se o resto de excesso e polimerização
final'.
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2.2.4 Fibrekor/Sculpture

a) Sculpture

Sculpture é uma resina composta avançada, denominada de policeram
que combina uma infra-estrutura de vidro de alta resistência com uma
cobertura estética de resina 2 . É um material de fácil manuseio, que oferece a
possibilidade de escultura de excelente anatomia oclusal, bem como de
margens e contatos proximais4 .

b) Fibrekor

Fibrekor é um sistema de fibras de vidro pré-impregnadas coin
resistência flexural adequada para suas indicações. As fibras se acham
acopladas de modo exclusivo a uma resina melhorada, criando assim uma
unido resistente entre as fibras. Oferece elevada resistência e rigidez à armação
usada em próteses parciais fixas livres de metal 2

.

0 sistema está disponível comercialmente em dois kits 27

:

1. Kit Sculpture (resinas) com 65 cores de resina.
2. Kit Fibrekor (fibras) com unidade de cura, bomba A. vácuo, forno cure
lite, fotopolimerizador com dispositivo no pé e câmara de pressão.

2. 2. 4.1 Indicações

• PPF anterior e posterior para substituir um elemento faltante;
• PPF posterior inlay para substituir um elemento faltante;
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• Coroas anteriores e posteriores;
• Inlays e onlays;
• Facetas estéticas;
• Contenção de dentes com mobilidade;
• Aplicações ortodõnticas;

• Pode servir como infra-estrutura para implante.

2.2.4.2 Contra-indicações

• PPF com um vão livre para o elemento faltante acima de 15 mm;

• Pacientes com bruxismo;
• Pacientes com prótese metalo-cerdmica antagonista; 2'27
• Quando houver espaço insuficiente para as dimensões do pôntico
(3mm na altura e 2mm na largura).

2.2.4.3 Propriedades flsicas e mecânicas

• A fibra do Fibrekor apresenta uma resistência à tração de 1051±203
MPa;

• Apresenta uma resistência 6. flexão 938±126 MPa;
• Fibrekor tem um módulo de elasticidade de 31±3 Gpa.

• Sculpture apresenta uma resistência à compressão alta e uma
resistência flexural média-alta2 ;
• 0 kit Sculpture vem com 65 cores, possibilitando bons resultados
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estéticos27

2.2.4.4 Preparo dental

FREILICH et a1. 8, em 1998, descreveram a técnica de preparação dental
para confecção de PPF em Fibrekor/Sculpture, que é igual à técnica já citada
anteriormente para o Targis/Vectris.

2.2.4.5 Cimentação

Igualmente ao sistema Targis/Vectris, a cimentação do sistema
Fibrekor/Sculpture deve ser uma cimentação adesiva com a utilização de um
cimento de dupla polimerização.

3 DISCUSSÃO

As indicações clinicas de cada material devem ser compatibilizadas a
cada caso clinico a fim de se obterem melhores resultados. Em se tratando de
pacientes que apresentem dentes corn núcleo metálico fundido, deve-se optar
por um material de maior opacidade, como o In Ceram Alumina para dentes
anteriores e o In Ceram Zircônia para dentes posteriores. Na realização de
uma prótese parcial fixa onde os dentes pilares têm uma coloração normal, o
sistema IPS Empress II está mais indicado devido à sua translucidez e os
resultados serão melhores. Outra opção, neste último caso, seria o uso dos
materiais fibro-reforçados. No entanto, se os dentes pilares apresentarem uma
descoloração discreta ou mesmo severa, ainda assim esses materiais podem ser

usados desde que se aprofunde o preparo, que é normalmente de 1,0 a 1,5mm
na face vestibular e de 1,5 a 2,0mm na incisal, cuidando para que esse desgaste
não

comprometa a polpa dental ou a forma de retenção do preparo. Nas

descolorações mais severas pode-se lançar mão do uso de opacos. Vale
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lembrar que o uso deste produto deve ser feito de forma bem criteriosa pois o
mesmo pode comprometer a naturalidade da prótese.
Quando um sistema de polimero de vidro, como por exemplo o Artglass
01..1 o

Solidex, não apresentar ulna fibra própria, recomenda-se o uso de outro

tipo de fibra, como o Conect ou Ribbond em combinação com o polímero
cerâmico 2 .
Para se obter peças mais fiéis e corn bom nível de adaptação marginal
preconiza-se que a linha de término seja em forma de ombro ou degrau corn
90° de inclinação em relação à superficie do dente ou em forma de chanfro
largo com 110 0 a 140°de inclinação 6 .
DIETSCHI

e Cols. 5 trabalhando com porcelanas feldspdticas,

confirmaram que preparos em 90° proporcionam às peps em porcelana
fidelidade comparável às metalo-cerâmicas e metálicas.
GARBER e Cols. 1° afirmam que nas áreas proximais, por estar os
preparos próximos da junção amelo-cementdria, é mais confidvel a terminação
em 90°, pois o término em esmalte potencializa o selamento.
Muitos autores não recomendam o término em lamina de faca, bisel,
slice ou chanfros curtos, pois consideram a espessura da porcelana

insuficiente, podendo levar a fraturas no ato da prova ou cimentação b . No
entanto, VIEIRA e Cols. 30, afirmam que o bisel pode ser confeccionado coin a
função de aumentar a área de término em esmalte e com intuito de mimetizar o
término da restauração com a estrutura dental.
término do preparo, para PPF inlay não deve ser colocado em áreas de
contato oclusal, pois pode ocasionar fraturas após a cimentação nestas divas.
Essas fraturas nas bordas das restaurações podem levar a uma infiltração
marginal e potencializar o desgaste do esmalte do dente antagonista.

32

Com relação aos ângulos internos, o arredondamento e o alisamento dos
mesmos permitem melhor assentamento da peça no preparo, possibilitando
melhor adaptação nas margens do preparo.
VIEIRA e Cols. 30, descreveram ainda que o arrendondamento dos
ângulos facilita o escoamento do cimento, evitando a indução de tensões no
dente e na restauração.
Por apresentar alta resistência à fratura e grande opacidade que lhe
permite mascarar os cimentos convencionais, o sistema In-Ceram é o único que
pode ser cimentado com tais cimentos, embora a indicação precisa seja sempre
o uso de cimentos resinosos 20 .
Segundo CHRISTENSEN3, os cimentos resinosos são materiais de uso
obrigatório no caso de restaurações cerâmicas, e apresentam requisitos como
biocompatibilidade, resistência mecânica, fácil manipulação, adesão, baixa
solubilidade e estética. Trabalhos in vitro têm demonstrado que a resistência
fratura de coroas totalmente cerâmicas cimentadas com técnicas adesivas são
significantemente maiores do que as que usam cimentos convencionais de
fosfato de zinco ou ionômero de vidro, GROTEN 11 . Isto deve-se ao fato de que
o condicionamento ácido e a cimentação adesiva limitam grandemente a
propagação de rachaduras nas peças protéticas 19 .
Outro fato que melhora os resultados finais dos trabalhos protéticos, e
em especial dos sistemas totalmente livres de metal, é a interação entre o
dentista e o ceramista. 0 profissional precisa comunicar ao técnico o
comprimento dental, a inclinação vestíbulo-lingual dos dentes, a posição do
bordo incisal, a forma do arco e o arranjo dos dentes no arco. 0 uso de
fotografias demonstrando a cor dos dentes preparados e de atlas dentários com
mapas cromáticos também são essenciais para se alcançar ótimos resultados
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estéticos.
importante ressaltar que a opção pelo uso dos sistemas livres de metal
acarreta um custo maior ao paciente quando comparados As próteses metalocerdmicas. 0 fato de serem mais onerosos decorre da exigência de um maior
tempo de trabalho por parte do protético na sua confecção, além da
necessidade de equipamentos sofisticados para sua execução

e

de

conhecimentos avançados para dominar completamente sua tecnologia. 0
cirurgião dentista por sua vez, necessita de materiais e conhecimento
especifico para aplicação de uma técnica apurada e criteriosa no preparo
cavitário e na cimentação adesiva, que apresenta urna seqüência numerosa de
passos clínicos.

4 CONCLUSÃO

Sem dúvida esses materiais recentemente lançados no mercado e aqui
apresentados, tem ampliado e melhorado a gama de alternativas estéticas e
funcionais existentes para a reconstrução de dentes anteriores e posteriores.
Porém, a busca a qualquer custo da cosmética, relevando a segundo plano a
forma e a função das restaurações dentais, é uma prática que deve ser evitada,
pois vai contra o principio de que o profissional de odontologia é antes de tudo
um agente de saúde. Assim, as demandas estéticas devem ser analisadas
conjuntamente com uma série de outros fatores e nunca isoladamente. Os
sistemas totalmente livres de metal são mais uma importante arma no arsenal
do clinico e devem ser usadas como tal. Porém, suas indicações devem ser
cuidadosamente avaliadas, levando em consideração as características do
material e sua aplicabilidade em cada caso. A evolução das cerâmicas
odontológicas e o novo enfoque dado a elas devido aos sistemas de adesão
resinosa, permitiu sua indicação com maior segurança, porém nenhum desses
sistemas livres de metal tem ainda um controle a longo prazo que confirme seu
sucesso clinico.
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