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RESUMO

A implementação das fibras em Odontologia permite ao
cirurgião-dentista ampliar os limites de emprego das resinas, especialmente os cerõmeros,
uma vez que as propriedades mecânicas são consideravelmente otimizadas. Foi realizada uma
revisão da literatura, contribuindo na formação de uma base conceitual nesse assunto,
disponibilizando informações úteis quanto as aplicações clinicas, características dos sistemas
comerciais, normas de utilização e tomada de decisão em relação aos sistemas convencionais.
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ABSTRACT

The implementation of fibers in Dentistry allows the dentist to
enlarge the limits of the use of composite, specially the ceromers, since the mechanical
properties are considerably optimized. A review of the literature was made, contributing to the
formation of a basic judgment of this subject, offering useful information to clinical
application, features of comercial systems, rules of utilization and to making decision in
relation to the conventional systems.

Key-words: fibers, resins, ceromers, fiber-reinforced frameworks.
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I INTRODUÇÃO

A Odontologia encontra-se num estagio que acompanha, de
certa forma, as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. A tecnologia é desenvolvida
tão velozmente que comumente o mercado apresenta-se em descompasso com a produção
cientifica e intelectual, não podendo aproveitá-las em sua totalidade. Em outras palavras, o
desfrutar do novo pressupõe condições para comprar a novidade e também informação
confiável para saber discernir aquilo que vai agregar qualidade e modernidade dos meros
apelos mercadológicos e modismos que se aproveitam da euforia do momento.

Os novos materiais e técnicas, muitas vezes, prometem a
solução para muitos dos problemas que até então eram insolúveis. O cirurgião-dentista do
século XXI tem a sua disposição uma diversidade de produtos como nunca houve antes. Isso
pode ser positivo, uma vez que possibilita a livre escolha pelo melhor ou pelo mais acessível,
porém, geralmente gera dúvidas, incertezas e até mesmo frustrações. Não ha mais tempo de
se optar por um produto e utilizá-lo por um longo período de tempo. 0 último lançamento
sucateia rapidamente as novidades do ano anterior, dando a impressão de que estamos sempre
desatualizados. Entretanto, esse cenário, um tanto instável, não deixa de ser cativante e
desafiador. Vamos navegar um pouco por aquilo que além de novo, já ingressou na história da
Odontologia, seja ocupando espaço na literatura bem como no cotidiano profissional.

Uma das referências mais antigas do reforço de estruturas por
fibras pode ser conferida na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, quando os israelitas durante
o cativeiro no Egito utilizavam palha para reforçar tijolos. Isso há quatro mil anos.

(SHUMAN, 2000). A utilização de fibras na Odontologia pode ser considerada um marco,
pois reproduz em pequena escala o que já se faz na Engenharia Civil, de forma cientí fi ca, há
exatos 100 anos (SOSSEKIND, 1980). 0 concreto, assim como as resinas odontológicas,
apresenta uma baixa resistência as tensões de tração (FELIPPE et al., 2001). 0 problema pode
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ser facilmente resolvido com a adição de materiais, estrategicamente posicionados, que
resistam bem à essas tensões. 0 concreto recebe uma armadura de ago, passando a chamarse concreto armado (RUSCHEL, 1980). No caso das resinas, fibras são adicionadas
estrutura resinosa, originando as resinas reforçadas com fibras. A analogia do reforço das
resinas odontológicas, em especial os cerõmeros, corn inúmeros tipos de fibras, ao reforço
estrutural proporcionado pelo concreto armado é mais que perfeita. Tal fato abre um campo
um tanto desconhecido por nós dentistas, que até então confeccionávamos próteses que
seguem as leis da fisica, mas são construídas quase que de maneira empírica, pelo simples
fato de que as próteses com estrutura metálica sempre apresentaram uma "reserva técnica"
em termos de resistência.

A implementação das fibras na clinica diária insere a
Odontologia no rol das áreas do conhecimento humano, como as Engenharias Aeronáutica,
Naval e Civil, que desenvolvem e utilizam estruturas que apesar de serem submetidas a
elevadas cargas apresentam baixíssimo peso (IVOCLAR, 199-?).

0 objetivo desse trabalho é revisar a literatura, disponibilizando
uma base conceitual razoável a respeito das fibras de reforço, bem como das resinas
otimizadas com partículas cerâmicas — cerõmeros — , reunindo informações úteis quanto As
aplicações clinicas, características dos sistemas comerciais, normas de utilização e tomada de
decisão na comparação aos sistemas convencionais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Resinas reforçadas com fi bras — conceito

As fibras são materiais de uso relativamente recente em
Odontologia. 0 sucesso alcançado em diversas Areas da indústria motivou a implementação
de seu uso na clinica diária abrangendo praticamente todas as especialidades, especialmente a
Prótese e a Dentistica. De acordo com Felippe et al. (2001), a utilização das fibras visa o
reforço máximo das resinas (compostas ou acrílicas), polimeros, cerômeros ou quaisquer
materiais que apresentam comportamento clinico similar As resinas.

2.2 Analogia ao concreto armado

Ruschel (1974) afirmou que: "O concreto simples resiste bem
As tensões de compressão e mal As de tração, na proporção aproximada de 10 para 1. Para
sanar tal incoveniente colocam-se peças de aço (armaduras) no seu interior, seguindo a
direção das foças internas de tração, resultando o concreto armado [...] "

0 concreto armado é um material de construção composto. Isto
significa que os materiais aço e concreto agem conjuntamente
quando a seção transversal está submetida a solicitações
externas, principalmente A flexão. A base para o efeito
composto, e assim para a construção com concreto armado, é
dado pelas seguintes características dos dois materiais: I. A
elevada resistência A compressão do concreto, unida A elevada
resistência A tração do ago. 2. A ação conjunta do concreto e do
aço, assegurada pelas propriedades de aderência destes
materiais. 3. Os coeficientes de dilatação térmica,
aproximadamente iguais, do concreto e do aço. 4. A proteção
contra a corrosão do aço, através ndo concreto que o envolve.
(ROSCH, 1980).
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Figura 1- Consideremos duas
seções AC e BD de uma viga,
afastadas entre si de de 1. Ao
atuarem as cargas P. a viga vai
deformar-se sob a solicitação
de flexão e as posições AC e
BD passam para as posições
A'C' e B'D'.
Na borda
superior
houve
um
encurtamento
(presso-flexão
ou tensão de compressão). Na
borda inferior houve um
alongamento (tenso-flexão ou
tensão de tração).

B'

A'

C

D

'
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Fonte - Ruschel, 1974.
De acordo com Riisch (1980), as matérias-primas para a
fabricação do concreto são, basicamente, o cimento (aglomerante), os agregados (areia,

cascalho, brita) e a água de amassamento.

Segundo Felippe et al. (2001), as fibras de reforço atuam nas
resinas de maneira análoga à ferragem no concreto. 0 concreto pode ser comparado a uma
resina híbrida por apresentar partículas grandes e pequenas (brita e areia) aglutinadas por um
agente de unido (o cimento e a água). Continuando a comparação, tanto o concreto como a
resina possuem elevada resistência a compressão porém baixíssima resitência As tensões de
tração. Para sanar tal deficiência, no caso do concreto, na construção de estruturas volumosas
e extensas, adiciona-se, no seu interior, um reforço estratégico em ferro armado que resistirá

bem As tensões de tração. 0 dimensionamento da ferragem leva em conta cálculos específicos
em relação à forg a que estrutura será submetida, as dimensões da estrutura bem como a
quantidade e a disposição ideal do reforço metálico Da mesma forma, uma estrutura em
resina irá se comportar de maneira similar

a uma estrutura em concreto,

e dependerá de um

reforço estratégico seja em metal ou com materiais mais modernos, como as fibras (FIG. 2).

Et IL,' L.J 34,
D25itc.) .2ac,:2 CaCoralni L
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Figura 2 - Os reforços de fibra devem ser posicionados justamente onde a deformação da
barra vai gerar tensões de tração. Em A, o local ótimo da colocação de fibra corresponde ao
mais próximo possível da base da barra. Em B, para possíveis cargas entre pilares, a fi bra
também deve ser disposta na base da barra. Porém, para cargas que incidirem na porção em
balanço (cantilever), um feixe adicional, próximo à superficie da barra, garantirá a resistência
às solicitações de tração que ali acontecerem.
Fonte - Felippe et al., 2001.

2.3 Histórico da utilização das fibras de reforço

Os materiais reforçados com fibras já são utilizados há anos em
diversos campos da alta tecnologia. Por exemplo, na engenharia naval, aeronáutica e
aeroespacial, ou seja, em todos os usos em que atuam elevadas forças sob estruturas de
baixíssimo peso (IVOCLAR, 199-?).

Segundo Kopsch (1999) na engenharia civil as fibras estão
participando no desenvolvimento de novas tecnologias como no reparo em superestruturas
avariadas por abalos sísmicos (fibras de carbono — U.S.A) e no reforço de concreto com fibras
de aço em dispersão (projeto conjunto entre Technische Universitãt Darmstadt / Deutschland
e Phillip Holzmann Bautechnik GmBH)(informação verbal).

A idéia de se usar fibras como material de reforço é antiga. Uma
das referências mais antigas que registra essa prática encontra-se no livro de Gênesis, da
Bíblia Sagrada, onde os israelitas utilizavam a palha para reforçar seus tijolos. Isso há quatro
mil anos (SHUMAN, 2000).

A engenharia naval e aeronáutica talvez sejam as precursoras na
utilização das fibras. A fibra de celulose é adicionada ao asfalto originando um asfalto
composto, mais liso e resistente, com emprego certo nas pistas de automobilismo (FELIPPE
etal. 2001).
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2.4 Aplicações clinicas

0 Dental Advisor (1996) relatou as seguintes aplicações clinicas
das fibras:
Infra—estruturas para prótese fixa feitas em laboratório
0 processo laboratorial assegura ótimas propriedades após a
presa; os sistemas de resina composta reforçada com fibra de
vidro pré—impregnada são preferidos pela sua resistência;
estética insuperável na instalação inicial; unem-se através de
adesivos ao dente e podem ser reparadas intraoralmente.
Esplintagens, Retentores
Feitos no consultório ou fabricados num laboratório; Unem-se
através de adesivos ao dente, ao contrário do fio ou malha de
metal; Agradáveis estéticamente.
Pontes Fabricadas no Consultório
Visita única, troca de um único dente;
Alternativa as próteses removíveis provisórias de um único
elemento, imediatamente após a extração ou no pós-cirúrgico de
implantes; Procedimento de baixo custo/alto beneficio para
indivíduos que não podem pagar implantes ou próteses fixas.
Reforço/Reparo de Próteses Fixas ou Removíveis
Temporárias

Consultório ou laboratório; Reforça próteses temporárias
submetidas a altas cargas ou que permanecerão na boca por um
longo tempo; Alternativa ao reforço com metal fundido ou fio
metálico que proporciona melhor estética
Reforço Laboratorial de Dentaduras e Reparo no
Consultório
Otil para reforçar dentaduras superiores que antagonizam dentes
naturais; Elimina as placas de metal fundido ou a repetição das
próteses; Otil para bruxinnanos para minimizar o potencial de
fratura.

Feinman e Smidt (1997) relataram um caso clinico no qual foi
fabricada uma ponte de três unidades na região ântero-superior, combinando facetas
laminadas de porcelana sobre uma subestrutura de resina reforçada com fibras. A estrutura da
FRC (Sculpture/Fibrekor, Jeneric/Pentron, Wallingford, CT) foi revestida corn resina
composta com anatomia final nas face lingual. Na face vestibular foi deixado um rebaixo para
acomodar os três veneers laminados em cerâmica. A subestrutura foi aderida com um
cimento de cura dual. Os veneers cerâmicos foram silanizados e provisoriamente cimentados
com um cimento provisório solúvel em água, para prova (Opal Indirect, 3M Dental, St. Paul,
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MN). Uma vez avaliada a cor pelo paciente e pelo dentista, os laminados foram cimentados
em sua posição. Os laminados foram cimentados, um de cada vez, com um laser de argônio
(ILT, Salt Lake City, UT) por 10 s.

O polimetilmetacrilato utilizado em próteses já foi reforçado
com fi bras de polietileno de módulo ultra-alto (UHMF') e com fibras de vidro (GF). Segundo
Vallittu e Narva (1997), uma resina composta de fibras híbridas é uma resina composta que
combina diferentes fibras. Um exemplo é a associação de fibras de vidro e fibras de aramida,
embebidas em uma matriz resinosa. 0 objetivo do estudo foi comparar a resistência ao
impacto do polimetilmetacrilato (PMMA) autopolimerizável não reforçado, PMMA reforçado
com fibras de vidro (GF-PMMA) e PMMA híbrido reforçado por fibras de vidro e fibras de
aramida (GF/AF-PMMA). Os resultados revelaram urna resistência ao impacto do PMMA
não reforçado de 7,8 KJ/m 2, e de 74,7KJ/m2 para o PMMA reforçado com fibra de vidro
(12,4% em peso). Para os grupos que receberam reforços adicionais de fibra de vidro (13,1%
em peso) e fibras de aramida (12,8 % em peso), não houve alteração significante na
resistência ao impacto. Os autores concluíram que não há a necessidade de incorporar
pequenas quantidades de reforço adicional em fibra na porção superficial da prótese para
melhorar a resistência ao impacto da resina acrílica. Tal achado é relevante, pois as fibras que
porventura podem ficar expostas na superficie da prótese, após um polimento, podem
acarretar irritação mecânica A. mucosa oral.

Culy e Tyas (1998) avaliaram o desempenho clinico de pontes
unitárias em cantilever, confeccionadas de forma direta, para substituir 26 dentes anteriores
superiores e um pré-molar superior. As pontes foram construídas em resina composta híbrida
(Nulite F), reforçadas com um feixe de fibras de polialcano, condicionadas com plasma
aderidos ao esmalte dental através de condicionamento ácido ( FIG. 3 e 4). Os autores
justificaram que a técnica apresenta as vantagens de economia de tempo laboratorial e de
materiais, sendo uma alternativa mais acessível, economicamente, que uma prótese adesiva
convencional com estrutura metálica. A opção pela construção das pontes adesivas em
cantilever foi defendida pela argumentação de que estas têm um comportamento clinico
melhor que as adesivas fixas com dois retentores. Isto acontece porque, num determinado
momento, a resultante dos movimentos oclusais é diferente entre os abutments de pontes
fixas, resultando em tensões elevadas em um dos retentores, o que pode gerar facilmente o
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fracasso adesivo. Além disso, o uso do fio dental é mais fácil e eficaz quando há apenas um
retentor. Também possibilita a substituição de um único dente anterior, por exemplo, em
pacientes jovens cuja dentição está em desenvolvimento, e em pacientes mais idosos para os
quais procedimentos mais complexos estão contra-indicados. Na consulta de proservação de
3 meses, as 26 pontes foram examinadas e observaram que todas estavam intactas. Algumas
das pontes que foram instaladas em situações de espaço oclusal limitado, perderam parte da
resina composta palatal, expondo a tira de fibra, dificultando a higiene de placa e debris nessa
região. Dois pacientes retornaram entre as reavaliações de 3 meses e 9 meses com problemas
na prótese. Nos dois casos houve fratura entre o conector de resina entre o pôntico e o
abutment. Entretanto, o pôntico não foi perdido, embora levemente frouxo, permaneceu em
posição, aderido A. tira de fibra. Do ponto de vista de segurança e estética, esta característica
foi salientada pelos autores como mais uma vantagem desse método. Em 10 ± 1 meses, as 26
pontes foram novamente examinadas e observaram que todas estavam intactas. Os autores
concluíram que a ponte direta em resina composta reforçada com fibra é uma opção viável, ao
longo dos primeiros 9 a 11 meses deste estudo, para reposição de um único elemento anterior
em certas circunstâncias.

Figura 3 — Vista palatal do feixe de fibras
embebido no compósito híbrido e extendido
em direção ao espaço edêntulo.
Fonte — Culy e Tyas, 1998.

Figura 4 — Secção transversal,
mostrando o feixe de fibras; a forma
da resina híbrida e o posicionamento
do incisivo inferior.
Fonte — Culy e Tyas, 1998.

Vallittu (1998) ressaltou que a qualidade de uma restauração
provisória depende de uma boa integridade marginal e da rigidez e resistência adequadas. A
utilização de fibras na fabricação de prótese tem sido problemática. As maiores dificuldades
no uso de polímeros acrílicos reside na impregnação inadequada das fibras com a resina
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polimérica e na dificuldade de manejo das fibras, devido ao seu esfiapamento ou
empalhamento em regiões indesejáveis da prótese. Para solucionar o problema de
impregnação das fibras com polímeros de alta viscosidade, foi desenvolvido um reforço de
fibra de vidro experimental pré-impregnado. Os reforços, denominados Stick

R

(unidirecionais) e Stick W (entrelaçadas) foram pré-impregnados por um polimero que podia
ser umedecido posteriormente com monômeros comumente utilizados em odontologia.
Segundo o autor, até então, em restaurações provisórias somente tem se utilizado reforços
com fibras de vidro, carbono/grafite e fibras de aramida (Kevlar) em sistemas de resinas
compostas. Entretanto, os polímeros geralmente utilizados em restaurações provisórias são
polietil metacrilatos (PEMA) ou n-polibutil metacrilatos (PBMA). Assim, o estudo objetivou
a determinação da resistência 6. fratura de próteses parciais fixas provisórias de três elementos,
confeccionadas em resina PEMA-PBMA, reforçadas com fibras de vidro pré-impregnadas
unidirecionais e entrelaçadas. Imediatamente após a manipulação do pó e liquido da resina, as
fibras de reforço foram umedecidas na mistura, onde os monômeros penetraram no espaço
entre as fibras e o polímero. A pré-impregnação dos feixes e dos entrelaçamentos de fibras
tomou o procedimento de reforço bastante fácil, não acontecendo esfiapamentos e maiores
dificuldades na inserção na região desejada da prótese. Os reforços com fibras unidirecionais
foram localizados próximos à superfície oclusal e os reforços entrelaçados próximos aos

abutments. Ao receber a carga proveniente da região oclusal, a porção oclusal da ponte
experimenta estresse de compressão. Isso explica porque o efeito das fibras unidirecionais
sobre a resistência à fratura não foi significante, já que o seu posicionamento ideal seria no
lado de tração, ou seja, o mais gengival possível. Quanto ao reforço de fibra entrelaçado,
houve uma considerável resistência à fratura, considerando que este reforço foi posicionado
exatamente no lado de tração da prótese. Clinicamente, as cargas necessárias para fraturar as
restaurações provisórias, reforçadas com Stick, foram um pouco maiores que aquelas de força
oclusal máxima na região de molares (600 a 1200 N). Tal achado sugere a probabilidade de
sucesso clinico de longo prazo para próteses parciais fixas provisórias, reforçadas com Stick.
Também foi concluído que a utilização do reforço experimental de fibra de vidro em
restaurações provisórias, do tipo ponte de três elementos, aumentou consideravelmente a
resistência à fratura apesar da posição do reforço unidirecional não ter sido ideal.

Para McLaren; Rifkin; Devaud (1999) a indicação primária das
resinas reforçadas com fibras é nas aplicações em coroas, quando o desgaste da dentição
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antagonista é importante, apesar de também serem utilizadas quando os copings metálicos são
recusados pelo paciente ou em caso de alergia a ions metálicos. Um beneficio dessa nova
classe de materiais é a facilidade do reparo, mesmo que ainda não existam dados que
ratifiquem a confiabilidade de tais procedimentos. Para os autores, a confecção de próteses
parciais fixas em resinas reforçadas com fibras associadas a laminados cerâmicos pode causar
concentração de estresse desfavorável na porção cerâmica. 0 modelo pressupõe uma
porcelana de alto módulo e friável aplicada sobre uma infra-estrutura de fibras de vidro ou
polietileno infiltradas em resina, com menor módulo. Qualquer força aplicada que gerar
flexão na estrutura subjacente de resina reforçada corn fibra, poderá causar um fracasso em
potencial. Assim, as resinas compostas otimizadas - cerômeros - por apresentarem uma
resistência flexural, semelhante àquela das resinas impregnadas com fibras, é o material de
revestimento ideal.

Vallittu (1999a) salientou que os polimeros de resina acrilica
utilizados em odontologia protética podem ser reforçados de diversas formas. 0 método
tradicional pressupõe a utilização de fios metálicos ou mesmo placas, com o objetivo de
reforçar as bases de próteses ou a estrutura polimérica das próteses parciais fixas provisórias.
Apesar de que esse modelo de reforço melhore ligeiramente a resistência transversa, a
influência dos reforços metálicos sobre a resistência A. fadiga é minima. 0 autor advertiu que a
resina acrílica utilizada em odontologia, um sistema multifasico feito a partir de um pó de
partículas pré-polimerizadas e um liquido de mon6meros como o metil-metacrilato, devido
mistura ou A. massa de polímero-monômero, apresenta uma viscosidade relativamente alta, o
que dificulta sobremaneira a impregnação adequada das fibras de reforço pela resina. A
impregnação inadequada ocorre principalmente com os polímeros termopolimerizaveis que

formam uma fase extremamente viscosa, ocasionando um pobre umedecimento. Já nas resinas
acrílicas autopolimerizaveis, um estágio de menor viscosidade durante o vazamento permite
um melhor molhamento das fibras, resultando numa impregnação de qualidade superior.
Porém, mesmo com uma massa de baixa viscosidade, podem surgir vazios entre as fibras,
diminuindo assim, consideravelmente a resistência à tensão e o módulo de elasticidade da
fibra impregnada. De outra forma, a viscosidade da mistura do pó de polímero e do liquido de
monômero pode ser mudada através da variação da proporção pó/liquido da mistura.
Teoricamente, a viscosidade reduzida deveria melhorar a impregnação das fibras. Entretanto,
a saturação de liquido monomérico na mistura aumenta a contração de polimerização,

21

causando um rompimento entre as fibras e a matriz polimérica. Outro problema da maior
contração de polimerização da resina no interior da fibra de reforço é uma ligeira distorção ou
empenamento do aparelho, comparado àquele reforçado com metal. A impregnação
inadequada gera diversos inconvenientes para o uso das fibras. Regiões impregnadas de forma
inadequada elevam a sorpção de água, promovendo o efeito hidrolitico, podendo
comprometer as propriedades mecânicas da resina. Ainda relacionado à impregnação
deficiente, ocorre a descoloração prematura, devido it infiltração de microorganismos orais
nos vazios existentes entre as fibras e a resina. Quanto ao manejo das fibras, a dificuldade em
cortá-las pode causar um desfiamento, tornando o trabalho de incorporação das mesmas com
precisão de posicionamento e orientação mais complexo.

A seleção do caso para uma prótese em resina composta
reforçada com fibra inclui: necessidade de um resultado estético ótimo; (2) o desejo de uma
prótese sem metal ou porcelana; o desejo de reduzir o desgaste potencial dos dentes
antagonistas (versus porcelana) e (4) o desejo de utilizar uma abordagem adesiva ao dente de
abutment Freilich et al. (apud METERS; FREILICH, 2000).

Segundo Felippe et al. (2001), há uma continua expansão das
indicações das fibras na odontologia. Entre as principais:
núcleos de preenchimento direto; núcleos de preenchimento
indireto; ferulização periodontal; ferulização ortodõntica;
prótese adesiva direta e indireta, provisórios acrílicos extensos;
reparo de dentadura e prótese parcial removível; coroa pura de
resina composta; prótese fixa de resina composta; amplas
restaurações de resina composta; resinas compostas com fibras
na sua composição; diversas situações emergenciais do
consultório e estruturas de prótese fixa sobre implante.

2.5 Contra-indicações

Uma prótese reforçada pode ser contra-indicada quando: (1)
impossibilidade de se controlar a umidade, onde a técnica de adesão não pode ser executada
com sucesso; (2) uma prótese que envolva dois ou mais põnticos ou põnticos longos; (3)
pacientes que apresentam hábitos parafuncionais; (4) a presença de porcelana não glazeada
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em posição antagônica à prótese e (5) pacientes que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas
Freilich et al. (apud MEIERS; FREILICH, 2000).

Freilich et al. (apud NISHIOKA et al., 2001) acreditam que a
utilização de fibras de reforço deve ser contra-indicada para pacientes com gengivite crônica
ou aguda ou quando o limite cervical do preparo for estendido subgengivalmente.

2.6 Ceriimeros

Os cerômeros (ceramic optimized polymer), uma novidade
mundial, se diferenciam consideravelmante das resinas e cerâmicas conhecidas até o
momento. Os cerômeros resultam de uma adequada combinação de finíssimas partículas de
cerâmica (0,04 e 1 p.m) em teor muito elevado (aproximadamente 75% a 85 % em peso), e
uma matriz orgânica polimérica que preenche os espaços intermediários, reforçando esta
estrutura homogênea, inorgânica e tridimensional. Devido à sua composição e estrutura, os
cerômeros reúnem em um só material, as vantagens da cerâmica (estética, resistência
abrasão, elevada estabilidade) com as vantagens dos modernos compósitos (desgaste simples,
excelente polimento, unido ao compósito de cimentação, resistência à fratura, reparação em
boca) (IVOCLAR, 199-?).

Os polimerocerâmicos, também conhecidos como " polímero
cerâmico otimizado", "polímero vítreo cerâmico" e "cerômero", são oferecidos por diversas
companhias: 1.Artglass (Heraeus Kulzer), 2. BelleGlass HP (Kerr/Sybron), 3.Diamond Crown
(Dental Research Materials), 4. Herculite XRVT (Kerr, USA), 5.Sculpture/FibreKor
(Jeneric/Pentron) e 6. TargisNectris (Ivoclar Vivadent). Os produtos dessa nova categoria de
materiais têm melhorado, de forma surpreendente, as propriedades, comparando aos
antecedentes compósitos resinosos baseados em BisGMA, uretano e policarbonato, devido
aos avanços na adesão química da matriz à carga de preenchimento. Além disso, as técnicas
de confecção indireta permitem, dependendo do sistema, um tratamento de calor, pressão,
vácuo, gás inerte, aplicação prolongada de luz, que otimizam a qualidade da polimerização e

ligações cruzadas (ARMSTRONG; KIMBALL, 1999).
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De acordo com McLaren; Rifkin; Devaud (1999), o crescimento
exponencial da demanda de pacientes, que procuram estética, estimulou o desenvolvimento de
novos materiais e técnicas restauradoras. As limitações das cerâmicas tradicionais
(abrasividade, friabilidade, reparabilidade e sensibilidade da técnica) bem como das resinas
compostas (resistência ao desgaste, manutenção do polimento e manchamento devido a maior
sorpção de água) induziu o desenvolvimento de um material híbrido que apresentasse as
vantagens das porcelanas e das resinas compostas, minimizando as suas limitações. A
evolução na tecnologia de resinas e nos métodos de polimerização possibilitou o surgimento
do "polividro" ou "cerômero" (polímero otimizado com porcelana). Já definidos como uma
"resina composta melhorada com ligações cruzadas aumentadas

e elevado grau de

polimerização", os cerômeros apresentam propriedades fisicas otimizadas, devido a uma
maior quantidade de carga de preenchimento e à. inclusão de monômeros multifuncionais, que
por oferecerem mais sítios reativos (adesão), aumentam a ligação cruzada entre as cadeias
poliméricas.

2.6.1 Vantagens dos cer6meros

Armstrong e Kimball (1999) afirmaram que a estabilidade de
cor, superior a dos compósitos convencionais, acontece devido à redução na absorção de
água. 0 módulo de elasticidade é bastante semelhante ao da dentina. Podem ser unidos ao
esmalte e dentina com excelente retenção e selamento. Eles têm vários diferenciais estéticos e
podem ser utilizados sem metal. 0 reparo intra-oral é mais fácil que na porcelana. Do ponto
de vista laboratorial, a confecção não precisa de modelos refratários, podendo ser
confeccionada diretamente em modelos de trabalho; a contração é minima (<2%), comparada
à porcelana, e observa-se de imediato as cores a medida que as camadas vão sendo aplicadas e
tomando forma. Além disso, o treinamento e a curva de aprendizado são significantemente
reduzidos.

Segundo McLaren; Rifkin; Devaud (1999), o elevado grau de
polimerização alcançada devido ao calor, pressão e cura sob atmosfera de nitrogênio,
melhora, significantemente, as características de resistência e de desgaste. Uma das vantagens
dos cer6meros é que a cor e os efeitos já podem ser vistos durante a construção da
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restauração, enquanto as cerâmicas precisam ser queimadas para apresentarem sua aparência
final.

2.6.2 Apresentações comerciais:

a) Artglass: Fonseca Filho et al. (2001) descreveram o Artglass,
também conhecido como polyglass (um vitróide orgânico), cuja carga é composta de
microparticulas de silica e partículas de silicato de bário. O Artglass é resistente à fratura, sua
superfície é resistente à placa bacteriana bem como à descoloração. Tem urna boa
radiopacidade e na dinâmica oclusal absorve bem a energia de deformação, resultando em
melhor desempenho fisiológico. Deve ser utilizado com o máximo de critério em pacientes
com bruxismo, com má -higiene bucal e com problemas periodontais;

b) Solidex: A resina Solidex é uma resina laboratorial microhíbrida, que apresenta como apelo comercial a unido da estética da porcelana à facilidade de
manuseio das resinas em um s6 produto. Sua composição é de 53% de microfilamentos
cerâmicos inorgânicos, 25% de copolimeros com resina multifuncional e 22% de resinas
convencionais. Os microfilamentos cerâmicos imersos na matriz resinosa promovem a
resistência à abrasão. Já as partículas orgânicas resultam em um material homogêneo e capaz
de atingir um bom polimento segundo Devólio (apud NISHIOKA et al., 2001).

c) BelleGlass: (Kerr/Sybron, Orange, CA),

é um material

restaurador indireto A. base de polímero, apresenta uma matriz resinosa, contendo uma mistura
de resinas alifáticas e uretano dimetacrilato. As partículas de preenchimento, correspondentes
A. carga, são feitas de vidro de bário- alumínio-silicato com tamanhos diferentes para o
material dentina e opaco/dentina. Os materiais de esmalte são compostos de vidro de
borosilicato, com diâmetros de 0,4 a 0,6 [im o que confere propriedades ópticas
(transluscência e opalescência), semelhantes àquelas observadas em dentes naturais. Além
disso, o fino tamanho das partículas favorece um alto polimento. Uma das vantagens dos
cerõmeros é que a cor e os efeitos já podem ser vistos durante a construção da restauração,
enquanto as cerâmicas precisam ser queimadas para apresentarem sua aparência final. A cura
final acontece a uma temperatura de 135 ° C, sob uma pressão de 60 psi em uma atmosfera de
nitrogênio, que elimina o oxigênio interno e externo. A eliminação das bolhas de ar permite
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uma cura mais completa (em torno de 99%), já que não existe camadas que possam ter sua
polimerização inibida pelo oxigênio. Um relato clinico de 60 próteses unitárias em belleGlass
não registrou qualquer fracasso em 1 ano de acompanhamento (MCLAREN; RIFKIN;
DEVAUD, 1999).

Leinfelder (apud MCLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999)
acompanhou restaurações em belleGlass durante 5 anos e observou que o desgaste foi menor
que 1,5 [im por ano. Ainda não foi observado qualquer evidência de fratura, cárie secundária e
uma avaliação subjetiva não relatou perda observável de polimento de superficie;

d) Sculpture: sell abordado no item 2.20.2

e) Targis: será abordado no item 2.20.3

2.6.3 Propriedades mecânicas

Carga em peso
Resistência
It flexdo (Mpa)
eV
120
72
Artglass (Kulzer)
79
155
Conquest (Jeneric Pentron)
77
160
Columbus (Cendres et Metaux)
80
150-160
Targis (Ivoclar)
74
150
BelleGlass HP (belle de st. Claire)
Ouadro 1 - Pronriedades mecânicas de diversos cerômeros

Módulo de
elasticidade
9'000
8'500
12'000
10'000
9'655

Fonte: Touati (apud TARGISNECTRIS, 1997).

2.6.4 Proservação

0 cuidado profissional posterior deve levar em conta que a
superfície dos cer6meros é muito estável frente as forças mastigatórias. Tal propriedade,

/6

garante alta resistência ao desgaste nas regiões de contatos oclusais. A resistência à abrasão
pela escova dental é semelhante entre cerõmeros e dentina. Assim, o uso inadequado de
instrumentos manuais, como curetas periodontais, pode deixar ranhuras profundas nos
cerõmeros, da mesma forma que na dentina. A utilização de jatos de bicarbonato de sódio não
é permitido. As pastas de polimento devem apresentar baixa abrasividade. Os instrumentos
manuais devem ser utilizados com o máximo de cuidado e, se possível, dar preferência aos
instrumentos plásticos (KREJCI et al., 1999).

2.6.5 Efeito do reforço com fibras sobre as propriedades

De acordo com Miara (apud ARMSTRONG; KIMBALL, 1999),
os cerõmeros sem reforço algum apresentam uma resistência flexural da ordem de 125 Mpa
(± 25 Mpa).

A adição do reforço de fibras, com resistências flexurais
atingindo os 1000Mpa, possibilita o feitio de pontes de um põntico com um vão de no
máximo 20 mm entre os pilares Karmaker et al., (apud ARMSTRONG; KIMBALL,1999).

Armstrong e Kimball (1999) ressaltaram que a confecção
laboratorial com reforço de fibras é uma técnica sensível e requer fidelidade ao protocolo
previsto pelo fabricante para a obtenção de resultados de qualidade. 0 planejamento do caso e
o preparo em boca dos pilares são determinantes para uma resistência e estética ótimas do

polimerocerdmicos. Na fase laboratorial, não é diferente. Um ambiente de trabalho livre de
contaminação é fundamental para o trabalho com fibras e polimerocerdmicos.

McLaren; Rifkin; Devaud (1999) afirmaram que as resinas
compostas otimizadas — cerõmeros - associadas com o reforço de fibras, exibem propriedades
flsicas significantemente aumentadas, quando comparadas aos materiais não reforçados e que
possuem valores próximos àqueles das cerâmicas com infra-estrutura metálica.

A fim de contornar as limitações dos reforços metálicos, vários
tipos de reforços com fibras foram testados. As fibras de vidro revelaram melhora nas
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propriedades mecânicas, principalmente no aumento da resistência à fadiga,

e boas

propriedades estéticas. As fibras de carbono-grafite (C/G) foram testadas como bases de
próteses e próteses parciais fixas provisórias implantosuportadas. Testes com fibras de
aramida e fibras de polietileno de peso molecular ultra-alto revelaram a viabilidade desses
materiais (VALLITTU, 1999a).

2.7 Aspectos estruturais das resinas reforçadas com fibras

De uma forma geral, uma composição de materiais combina em
um arranjo geométrico adequado, uma fase com elevado módulo de elasticidade e resistência,
com uma segunda fase que tem um módulo de elasticidade mais baixo e uma tenacidade mais
alta. 0 módulo de elasticidade diz respeito à. rigidez do material. Um material corn urn
elevado módulo sofrerá menor deformação elástica quando da aplicação de urna determinada
carga. A tenacidade revela a capacidade de absorção de energia na zona plástica. O módulo de
tenacidade representa a quantidade de energia, por unidade de volume, que um material pode
absorver antes de sofrer ruptura. A tenacidade está diretamente relacionada à resistência

e

ductibilidade do material. Um material composto responderá A. uma carga mecânica de acordo
com o arranjo geométrico das duas fases, das propriedades mecânicas dos componentes e das
características da interface. Uma adesão eficiente é fundamental para a correta transferência
de cargas entre as fases resistente e resiliente (SIMONETTI, 1997).

Vallittu (1999b) descreveu um caso clinico no qual foi
confeccionada uma prótese parcial adesiva de resina composta reforçada com fibra de vidro.
Segundo o autor, a prótese adesiva é uma alternativa de tratamento para substituição de dentes
ausentes desde meados dos anos 70, quando Rochette descreveu o primeiro método para
esplintagem de dentes com mobilidade periodontal, utilizando uma estrutura metálica fundida.
Entretanto, as próteses adesivas estruturadas com metal sempre apresentaram como
inconvenientes o custo relativamente alto, a limitação estética em regiões anteriores, devido à
coloração escura do metal e o desprendimento adesivo entre o metal e o cimento resinoso,
apesar da evolução nos agentes adesivos metálicos. 0 fracasso das próteses adesivas coin
metal tem sido atribuído às dificuldades encontradas na adesão da resina à superfície das ligas
metálicas. Outra possível causa dos freqüentes desprendimentos das restaurações adesivas
metálicas seria a rigidez estrutural inerente ao metal. Como os dentes apresentam um certo
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grau de mobilidade quando em função, forma-se um estresse repetitivo de tensão e
compressão na interface entre cimento resinoso e estrutura metálica. Uma maneira de

minimizar esse fenômeno consiste na escolha de materiais com menor rigidez estrutural que a
liga metálica fundida. 0 módulo de flexão de uma resina reforçada com fibras é de
aproximadamente 18 GPa. Já na liga de cromo-cobalto, esse valor sobe para cerca de 180
GPa. 0 uso de estruturas de resina composta reforçada com fibra de vidro pode contornar

a estética deficiente e a limitada retenção, principais desvantagens das estruturas metálicas
convencionais.
Shuman (2000) organizou as características desejáveis de uma
resina composta reforçada por fibras (QUADRO 2):

Durabilidade

As fibras deveriam ser capazes de suportar uma carga significativa

com minima distorção elástica.
Uma grande quantidade de energia deveria ser requerida para quebrar
a fibra.
A fibra deveria absorver uma minima quantidade de Agua.
Absorção de água
Com os materiais estéticos, a fibra deveria se tomar camuflada dentro
Propriedades ópticas
da resina composta.
Biocompatibilidade
A fibra deve ser biocompativel para evitar injúrias tóxicas e
apresentar um estado fisico tal que evite uma resposta biológica A
irritação física.
Adesividade/União
A fibra deveria se unir, quimicamente, A resina para que seja
minimizado o efeito de deslizamento induzido pela ruptura ou
descolamento entre a fibra e o frágil material resinoso.
Adaptação/Conformação
A fibra deveria adaptar-se e permanecer adaptada A geometria
subjacente ou A configuração dos dentes e arco dental.
A configuração das fibras deveria ser de tal modo que, a forma
Configuração das fibras
fabricada resultante seja fácil de usar e realize bem a função.
Maneabilidade
A maneabilidade determina a facilidade de uso que o dentista
encontrará na colocação do material.
0 modo de falha deveria ser tal que, se e quando a fibra falhar,
Modo de falha
deveria ser insignificante a chance de injúria ao paciente.
Quadro 2 - Características de uma resina dental reforçada por fibras
Resistência

Fonte: Shuman, 2000.
Quando comparadas aos materiais restauradores tradicionais
(QUADRO 3), as propriedades mecânicas das fibras de reforço mostram-se extremamente
complexas. Por exemplo, nas ligas metálicas as propriedades mecânicas são uniformes,
homogêneas e isotrópicas, permanecendo inalteradas, independente da direção em que são
testadas. Com as fibras ocorre de forma distinta. Suas propriedades mecânicas dependem do
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sentido de aplicação das forças, bem como da direção das fibras na estrutura. Por conseguinte,
nas fibras unidirecionais, dispostas de forma paralela, continua

e em única direção, a

resistência de suportar forças é muito maior quando essas forças são longitudinais e não
transversais à direção das mesmas. A confecção de uma coroa ou ponte fixa sem suporte
metálico, requer um profundo conhecimento das propriedades mecânicas das resinas
reforçadas com fibras. Quando se fala em fibras de reforço, as duas propriedades mecânicas
mais importantes são a resistência flexural e a dureza ou rigidez do material, também
conhecida como módulo de elasticidade. Fibras com elevado módulo de elasticidade oferecem
um ótimo suporte para os materiais de revestimento estético, que são mais frágeis, como é o
caso das resinas enriquecidas com filamentos cerâmicos (cerômeros) (LABORATÓRIO DE
PRÓTESE, 2000).

Características

Meta lo-

Ideal

Porcelana Pura

cerâmica
Indicações Clinicas
Estética

Coroas, Pontes

Resistência

Alta

Historia Clinica

Longa

Desgaste do Material
Desgaste da Dentição
Complexidade do
Processo Laboratorial
Segurança de Reparos/

Nenhum
Nenhum
Baixa

Excelente

Coroas, Pontes
Boa-Muito boa
Alta
Longa
Baixo
Baixo-Alto

Coroas
Muito boa-

Excelente
Média-Alta
Media-Longa

Resina Composta Resina Composta
Reforçada coin
Fibra
Coroas, Pontes
Coroas
Boa-Muito boa
Muito boaExcelente

Média-Alta

Baixa-Média
Curta-Média
Baixo-Médio
Nenhum

Média

Media-Alta

Curta
Baixo-Médio
Nenhum
Baixa-Alta

Alta

Baixa

Baixa

Média-Alta

Média-Alta

Fácil

Moderada

Moderada

Moderada-Dificil

Moderada-Dificil

Fácil

Heil

Moderada-Dificil

Moderada-Dificil

Moderada-Dificil

Estabilidade de Cor
Custo médio por
Coroa, USS/unid.

Alta

Média-Alta
100

Média
130

Média

Média

-

110

100

Classificação, %

100

75

68

67

68

Baixo

Baixo-Médio

Baixa-Média

Reembasamentos
Facilidade de Ajuste
no Consultório
Facilidade de

Remoção

Quadro 3 - Comparação entre restaurações alternativas para coroas e pontes
Fonte - The Dental Advisor, 1996.

2.8 Riscos à saúde

Hensten-Pettersen; Jacobsen (apud TORBJORNER et al.,1996)
alertaram que há indícios de reações tóxicas e alérgicas na utilização de resinas epóxicas
(associadas aos pinos de fibra de carbono).
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Segundo Vallitu e Narva (1997) as fibras que porventura podem
ficar expostas na superficie da prótese, após um polimento, podem acarretar irritação
mecânica A. mucosa oral.

As fibras de vidro podem impor um risco A saúde. Seu tamanho
diminuto permite a aspiração e deposição nos pulmões. Por esse motivo, se as fibras forem
expostas e cortadas, o uso de mascara é indispensável. Além disso, as fibras podem causar
irritação cutânea. Por isso, luvas devem ser utilizadas no seu manuseio. As fibras expostas

intra-oralmente podem causar inflamação gengival e acumular placa. Nesse caso, as fibras
expostas deveriam ser cobertas com resina composta adicional. Caso isso não seja possível, a

substituição da restauração está indicada (GIORDANO, 2000).

2.9 Classificação

Freilich et al. (apud NISI-1101{A et al., 2001) classificaram as
próteses reforçadas com fibra da seguinte forma: quanto ao tipo de fibra: vidro, carbono,
kevlar e polietileno; quanto A orientação: unidirecional ou com característica de trama e
quanto A ausência ou presença de pré-impregnação com resina (QUADRO 4).
Tipo de
fibra

Arquitetura de
Fibra

Pré-impregnadas (Produtos ara Laboratório)
JENERIC
Vidro
Unidirecional
FibreKor

Resistência
Flexural

Rigidez
Flexural

IVOCLAR

Vidro
Vidro

Tendência de
rasgamento ao

adaptação

corte

Número de

Custo,

cores

US$

Alta

Alta

Média

Baixa

5

110+

Unidirecional

Alta

Malha

Média

Alta
Média

***
***

Baixa
Baixa

1
1

110+
110+

Média

Alta
Média

Média
Alta

Baixa
Baixa

1

1.55++

Baixa

Média-Baixa Alta

Média

Nd

0,76

Baixa

Média-Baixa

Média

Nd

0,02

/PENTRON

Vectris

Facilidade
de

Pré-impregnadas (Produtosit ara Consultório)
Unidirecional
Entrelaçada
Necessitam impregnação (Produtos para Consultório)
Polietile Trancada
Connect
Kerr
no
Polietile Unidirecional
DVA
Dental
Ventures
no
Fibers
FiberPolydentia
Vidro
Entrelaçada
Splint

Alta

Muito
Baixa

Média-Baixa Média

Média

Nd

1,07

Fibreflex
Glasspan
Ribbond

Média
Média

Média
Média
Baixa

Média

Nd
Nd
Nd

0,18
1,31
1,47

Splint-It

JENERIC
/PENTRON

Biocomp
Glasspan
Ribbond

Vidro
Vidro

Kevlar

Unidirecional
Trançada
Polietile Entrelaçada

Vidro

Alta

Baixa
Alta

Média
Muito Alta Baixa

Baixa
no
*todos os produtos para uso no consultório necessitam de uma resina composta fluida de alta viscosidade antes da colocação
**Ap6s impregnação com resina; *** Adaptação por máquina; + Preço médio por coroa, US$/unidade; ++ Inclui a resins já impregnada

Quadro 4 - Comparação entre as resinas reforçadas com fibras
Fonte - The Dental Advisor, 1996.
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Quanto à composição:
a) fibras de vidro: as fibras de vidro são compostas basicamente
de óxidos de silicona, alumínio e magnésio. Suas propriedades independem da direção da
carga. Assim, suas propriedades de dobramento são melhores do que as fibras de polietileno.
O diâmetro das fibras de vidro varia de 10 a 25 pm de diâmetro (DENTAL ADVISOR, 1996).

As fibras de vidro são quase invisíveis quando imersas em
resinas acrílicas para base de prótese (UZUN; FIERSEK; TINÇER; 1999).

Vallitu (1999b) relatou um caso clinico no qual um paciente de
57 anos de idade apresentava ausência dos elementos 13 e 14, ambos impactados. Foi
proposta uma prótese adesiva não invasiva em resina composta estruturada com fibra de
vidro. Não foi realizado preparo algum nos dentes pilares. A estrutura de fibra de vidro (Stick,
Stick Tech Ltd., Turku, Finland) foi dimensionada com fibras unidirecionais, reforçadas com
fibras entrelaçadas. As fibras de vidro foram silanizadas eletricamente (E-Glass) e préimpregnadas com polímero pelo fabricante. Após concluída a parte estética, constituída de
resina laboratorial fotopolimerizável (Vita Zeta LC, Vita Zahnfabrik, Bad Sâckingen,
Germany), os retentores receberam tratamento com jato de óxido de alumínio 50 iAm e
limpeza ultra-sônica. 0 controle realizado após 12 meses não revelou qualquer sinal de
desunião bem como manchamentos ou desgastes. 0 paciente relatou estar satisfeito com a
prótese.

Vallitu e Sevelius (2000) avaliaram o desempenho clinico de
próteses parciais fi xas em resina reforçada com fibra de vidro durante um período médio de
14 meses. A proposição do estudo considerou a taxa de sucesso das próteses adesivas
convencionais cimentadas com cimento resinoso após um prazo de 5 anos, que ficou em
76 %. 0 fracasso mais comumente observado foi a ruptura da união entre a estrutura metálica
fundida e o cimento resinoso. Supõe-se que as razões para a desadaptação do metal do
cimento de união estão relacionadas com o tratamento de superfIcie e rigidez da estrutura de
metal fundido. Como os dentes têm um certo grau de mobilidade e depressão, quando em
função, essa movimentação gera estresses repetidos de tração e compressão na interface metal
— cimento resinoso de união. Com o tempo, a fadiga gerada pode predispor a fracassos na
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junção adesiva. Com base nisso, um material estrutural com um módulo de elasticidade menor

seria interessante para minimizar essa discrepância nas resultantes de forças oclusais. Um
grupo de materiais que atenderia essas necessidades especificas seria o das resinas reforçadas
com fibras. 0 estudo clinico foi baseado na confecção de 31 próteses parciais fixas em resinas
reforçadas com fibras de vidro e fixadas com cimento resinoso. Ao final do período de
proservação (14 meses) a taxa de sobrevivência foi de 93 %. As duas falhas ocorreram nas
próteses com retentores de superficie. Aquelas com retentores do tipo inlay ou híbridas não

apresentaram qualquer desadaptação;
Juntamente com as fibras de polietileno, as fibras de vidro,
devido as suas características, são apropriadas ao uso odontológico. Algumas marcas
comerciais: Vectris — Ivoclar, FibreKor — Jeneric/Pentron, Luscente Anchor — Dentatus
(ANEXO 3), (FELIPPE et al., 2001).

b) fibras de polietileno: as fibras de polietileno têm ótimas
propriedades mecânicas sob tração, porém frágeis sob compressão (THE DENTAL
ADVISOR, 1996).

Vallitu (apud VALLITU, 1999a) afirmou que fibras de
polietileno de peso molecular ultra-alto, que inclusive são comercializadas para uso
odontológico, não se aderem adequadamente à matriz polimérica.

As fibras de polietileno, assim como as de vidro, possuem
translucidez ideal para o uso clinico odontológico, podendo reforçar estruturas de forma

praticamente invisível. Comercialmente são representadas pelo Ribbond — Ribbond e Connect
— Kerr (ANEXO 4) (FELIPPE et al., 2001);

c) fibras de carbono: Torbjiirner et al. (1996)

estudaram as

propriedades mecânicas e efeitos citotóxicos de um pino de canal radicular pré-fabricado,
feito de compósito reforçado com fibra de carbono (CFRC). 0 grupo julgou o estudo
relevante já que as propriedades favoráveis dos compósitos reforçados com fibra de carbono
como alta rigidez, boa relação resistência/peso e baixo coeficiente de expansão térmica, até
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então utilizadas em Odontologia para o reforço de bases de polimetilmetacrilato em próteses,
começaram a ser aplicadas em pinos radiculares como alternativa aos pinos metálicos.
Segundo os autores, a proposta do pino Composipost (R.T.D, Meylan, France) é aproximar as
propriedades mecânicas do material daquelas apresentadas pela dentina radicular.
Consequentemente, sob carga, a deflexão do pino e as suas propriedades elásticas deveriam
ser semelhantes Aquelas da raiz, diminuindo o risco de fratura radicular. Segundo a fábrica, o
Composipost é construido com fibras de carbono unidirecionais longas e o conteúdo de fibras
é de 64 % em peso. Foram examinados dois tipos de pinos: Composipost e Para-Post Unity
(Waledent International, NY, USA). Compararam o Para-post de duas diferentes ligas e com
design similar com quatro grupos de Composipost tratados diferentemente: (1) pinos secos
armazenados a temperatura ambiente; (2) pinos secos submetidos a estresse; (3) pinos
armazenados a 37 ° C em água estéril por 4 meses; (4) pinos termociclados armazenados a
úmido. A termociclagem foi realizada de acordo com a ISO TR 11405, num total de 11836
ciclos de 5°C a 55 °C. Os resultados do teste mecânico mostraram que os valores da resistência
flexural final e o módulo flexural dos pinos de CFRC, armazenados a seco, foram similares
àqueles dos espécimes metálicos. Porém, o armazenamento em água, confirmou o que já
havia sido relatado anteriormente: houve uma diminuição significativa tanto do módulo
flexural como da resistência em 40% 30%, respectivamente. Quanto ao teste de
citotoxicidade, não foram detectadas mudanças celulares na vizinhança de qualquer pino
Composipost, apesar da advertência dos autores para a não correlação direta dos resultados
deste estudo para condições in vivo. Os autores afirmaram que um material de pino com um
módulo de elasticidade semelhante àquele da dentina estaria menos predisposto a induzir
fraturas radiculares que os pinos metálicos. Entretanto, os achados não comprovaram que o
Composipost tem propriedades semelhantes A. dentina. Além disso, os resultados do estudo
mecânico tornaram evidente a degradação do Composipost, afetando suas propriedades
mecânicas, quando sob condições simuladoras da situação intra-oral.

O Composipost (Recherches Techniques Dentaires [RTD],
Meylan, France) também chamado de C-Post (E.U.A.) é um sistema de pino endodõntico e
núcleo baseado no principio de reforço com fibras de carbono. Desde que foi lançado, em
1990, tem sido utilizado, principalmente, por dentistas europeus e canadenses. 0 Composipost
é feito de fibras de carbono estiradas e alinhadas imersas em uma matriz de resina epóxica. A
tensão uniforme das fibras de carbono conferem uma alta resistência aos pinos. Sua forma
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cilíndrica é intercalada por dois estágios de assentamento em forma cônica para proporcionar
estabilidade e distribuição do estresse (FIG. 5). De acordo com o fabricante, a força de tensão
do pino Composipost é de 1.600 MPa, superior aos pinos metálicos que podem variar de 114
a 654 MPa. 0 módulo médio de elasticidade é de 21 GPa, segundo o fabricante. Fredriksson
et al. (1998), acompanharam 236 pacientes que tiveram seus dentes restaurados com pinos de
resina epóxica reforçada com fibra de carbono. A duração do estudo variou de 27 a 41 meses.
Nesse tempo, os dentes receberam provisórios, para somente ao fim do estudo serem
confeccionadas as restaurações definitivas: metalocerfimicas (80%), coroas cerâmicas (10%) e
remanescente restaurado com resina (10%). 0 resultado foi considerado como sucesso se pino
e núcleo estivessem in situ sem sinais clínicos e radiográficos de fracassos técnicos, perda de
,

retenção e fratura da raiz ou do pino. Do total de 236 dentes restaurados, cinco dentes foram
extraídos durante o estudo por problemas periodontais severos e fraturas radiculares. Dessa
forma, esses fracassos - 2% - foram considerados como dentes perdidos. Os 98%
remanescentes obtiveram sucesso.

Figura 5— Pino de fibra de carbono evidenciando os dois
estágios de estabilização para distribuição do estresse
Fonte: Fredriksson et al. (1998).
Segundo Fredriksson et al. (1998) o excesso de cimento resinoso
que flui pela abertura de acesso durante o ato de cimentação aderirá quimicamente A resina
composta de preenchimento, formando um conjunto único: pino/núcleo.

De acordo com Uzun; Hersek; Tinçer, (1999) as fibras de
carbono melhoram a resistência A flexão ao impacto, previnem a fratura do material e
reforçam a resina. Porém, a coloração escura, inerente a esse material, pode ser indesejável na
confecção de próteses, por constituir-se num problema estético.

As fibras de carbono apresentam elevada resistência, porém a

cor acinzentada oferece limitações estéticas. Sua utilização se concentra em pinos préfabricados para confecção de núcleos de preenchimento; p. ex.: C-post e Esthetic Post - Bisco
(FELIPPE et al., 2001);
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d) fibras de kevlar: as fibras de Kevlar

aumentam

significativamente a resistência ao impacto da resina Berrong et al. (apud UZUN; HERSEK;
TINÇER, 1999).

O kevlar fornece as fibras mais resistentes, porém, além de seu
prego ser bastante elevado, sua cor pouco translúcida e esbranquiçada, deixa a desejar no
quesito estética. Comercialmente, est á disponível o Fibreflex — Biocomp e Aramid (FELIPPE
et al., 2001).

2.10 Arq uitetura

0 arranjo e a orientação das fibras origina a classificação quanto
à arquitetura. As fibras podem ser unidirecionais, entrelaçadas ou trançadas. Os produtos

unidirecionais (FibreKor, Splint-It! e Vectris Pontic) têm as fibras paralelas entre si, correndo
na mesma direção. Nesses produtos, encontra-se as mais altas resistências flexurais, por isso,
indicados na fabricação de próteses fixas. As fibras unidirecionais, ao serem cortadas, podem
se dispersar, o que pode ser uma vantagem ou desvantagem. Os produtos trançados
(GlasSpan, Connect) apresentam feixes de fibras trançados, como em uma trança de cabelo. A
padronagem entrelaçada (Ribbond, Splint-It!) dá a característica de um tecido, onde as fibras
correm perpendicularmente umas As outras (DENTAL ADVISOR, 1996).

Para Vallitu (1999a) as propriedades mecânicas das resinas com
fibras são diretamente dependentes da direção das fibras na matriz polimérica. Fibras
unidirecionais conferem elevadas resitência e rigidez para o compósito, porém em apenas uma
direção, que coincide com a orientação das fibras. Dessa forma, o efeito de reforço das fibras
unidirecionais é chamado de anisiotrópico em contraste As fibras entrelaçadas que reforçam o
polímero em duas direções, descrevendo um efeito ortotrópico. Porem, se as fibras estão

orientadas de forma aleatória, como em um emaranhado de fibras, as propriedades mecânicas
são similares em todas as direções, conferindo ao sistema um comportamento mecânico
isotrópico. Exemplificando: o fator Krenchel que mede a eficiência teórica do reforço, é um
para as fibras unidirecionais e a metade para as fibras entrelaçadas.
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A disposição das fibras acontece segundo várias configurações.
As fibras unidirecionais (longas, continuas e paralelas) são as mais comuns. Ainda existem as
trançadas e as reticuladas (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000).

Relembrando a analogia ao concreto armado, de forma similar
para as fibras, o direcionamento das mesmas no interior da estrutura é fundamental para a
otimização do reforço a ser executado. Quanto mais paralelo for a incidência das forças de
tensão As fibras imersas na estrutura, melhor será a resistência e, consequentemente, o
desempenho clinico da restauração. A arquitetura também implica no manuseio das fibras.
Produtos com fios longitudinais tendem ao desfiamento, quando cortados. Fibras em forma de
malhas, devido ao entrelaçamento, são mais fáceis de se cortar. A memória elástica dos fios
também pode interferir no manuseio das fibras. Durante a confecção das estruturas, devido A
necessidade de se fazer inúmeros dobramentos ou voltas, quando se utiliza fios que
apresentam memória elástica, a inserção das fibras sell mais dificil (FELIPPE et al., 2001).

2.11 Quantidade de fibras

Segundo Felippe et al. (2001) o volume de fibras influencia
diretamente na resistência de uma estrutura. Nos sistemas pré-impregnados, como o Vectris
(Ivoclar) e Fibrekor (Jeneric/Pentron), o cálculo volumétrico mostrou uma relação ideal em
torno de 45% de fibra na estrutura. Nos outros sistemas, onde a incorporação fica A cargo do
profissional de laboratório, ou do próprio dentista, o volume correto ainda permance uma
incógnita. Assim, a regra de se incorporar o máximo de fibra possível, pode criar um risco de
um molhamento inadequado por parte da matriz resinosa, resultando em menor resistência.

2.12 Impregnação

Felippe et al. (2001) reafirmaram que a impregnação é a forma
como a fibra é adicionada A matriz resinosa. Quanto mais intima a ligação molecular entre os
fios e a resina, maior sell o aproveitamento do reforço e, por consequência, maior a
resistência da estrutura composta.
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2.12.1 Sistemas Pré-impregnados

Altieri et al. (1994) salientaram que a impregnação manual de
fibras resulta, comumente, em baixas frações de volume e união insatisfatória entre fibra e
matriz resinosa. Uma abordagem para se otimizar o proporcionamento entre fibra e resina,
consiste na confecção prévia de estruturas de resina composta, reforçada com fibras (FRC)
sob condições controladas. Obtiveram, dessa forma, estruturas pré-fabricadas, prontas para
serem utilizadas em casos selecionados. Foi proposto um estudo clinico para avaliar a
performance de 14 próteses adesivas, feitas com estruturas em resina reforçada com fibras.
Os dentes pilares não sofreram preparo algum, sendo o espaço protético de um elemento
faltante. Cada dente pilar recebeu dois braços retentores, um por vestibular e outro por
lingual/palatal (FIG. 6). A FRC para compor as estruturas experimentais foi construída por
processo mecanizado. Para tal, utilizaram uma extrusora, na qual as fibras são
simultaneamente puxadas com a resina composta. As estruturas apresentaram 50% a 60% em
peso, e 33% a 42% em volume de fibras de vidro. As próteses foram cimentadas com resina
composta, seguindo o protocolo recomendado para adesão à esmalte. Avaliações foram feitas
em intervalos de 3 meses. As restaurações foram consideradas fracassadas sempre que
pudesse ser demonstrado qualquer movimento entre os retentores e os dentes pilares. As
restaurações sofreram uma taxa de fracasso em torno de 50% em 12 meses. 0 fracasso se
manifestou através da ruptura adesiva entre a FRC e a resina composta adesiva (FIG. 7). Não
foi observado fratura transversa macroscópica ou empenamento da FRC.
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dente

compósito
FRC

cobertura de
compósito

adesivo/
compósito
composito

Figura 6 — Restauração posterior em
FRC pronta para cimentação.
Fonte: Altieri etal., 1994.

Figura 7 — a: Corte transversal da estrutura em
FRC aderida à superfície do esmalte; b: Falha
tipicamente observável na restauração FRC.
Fonte: Altieri et al., 1994.

Os sistemas pré-impregnados apresentam diversas vantagens
como menos passos para o operador, ótimas propriedades mecânicas, impregnação
homogênea com resina e propriedades de manipulação estáveis. Como desvantagem cita-se a
impossibilidade da seleção da resina (DENTAL ADVISOR, 1996).

Vallitu (1999a) avaliou urn novo sistema de reforço para resinas
acrílicas, baseado na pré-impregnação das fibras com um polímero extremamente poroso. 0
polímero altamente poroso já impregnado as fibras Stick (fibras de vidro unidirecionais) e
Stick Net (fibras de vidro entrelaçadas) foi umedecido com uma mistura de pó de polímero e
liquido de monômero ou com monômeros de resina fotopolimerizável, sofrendo dissolução e
posterior integração total, formando uma resina composta densa reforçada com fibras. Os
espécimes (3,3 x 10,0 x 64 mm) para base de prótese e (2,0 x 2,0 x 25 mm) com polímero
para prótese fixas provisórias foram submetidos a um teste de carga de 3 pontos realizado em
Agua a 37 °C ± 1 °C. Os resultados revelaram para o polímero termopolimerizável uma
variação da força transversa de 76 Mpa - sem reforço -- para 341 Mpa para o espécime com o
reforço Stick (unidirecional). 0 reforço Stick N (entrelaçado) elevou a resistência transversa
do polímero termopolimerizável para 99 Mpa. Já no polímero autopolimerizável, a resistência
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transversa foi aumentada de 71 Mpa para 466 Mpa com o reforço Stick. 0 módulo flexural
aumentou de 2.418 para 16.790 Mpa. JA o reforço Stick N incrementou a resistência
transversa para 96 Mpa e o módulo flexural para 3.573 Mpa.

A técnica de pré-impregnação é extremamente complexa

e

exige um rigoroso controle de qualidade. Durante o processo são monitorados a viscosidade
da resina utilizada, a velocidade de impregnação e a tensão exercida sobre as fibras. (FIG. 8).
(LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000).

Figura 8 — Representação esquemática do processo de préimpregnação de uma fibra de reforço.
Fonte — Laboratório de Prótese, 2000.
Nos produtos pré-impregnados, a incorporação das fibras é feita,
mediante calculo volumétrico, pelo próprio fabricante. A vantagem das pré-impregnadas é a
velocidade e facilidades de manuseio, bem como a maior resistência final obtida, já que o
volume de fibras é mais próximo do ideal (FELIPPE et al., 2001).

Segundo Meiers e Freilich (2000) dois materiais estão
comercialmente disponíveis atualmente: FibreKorTm (Jeneric/Pentron, Wallingford, CT
06492), com sua resina particulada de revestimento Sculpture e VectrisTM (Ivoclar North
America, Amherst, NY 14228) com a respectiva resina TargisTm.
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2.12.2 Sistema Sculpture/Fibrekor

Este sistema inclui a associação de uma resina composta
(Sculpture) a uma trama de vidro pré-impregnada com resina (FibreKor). Este último se
apresenta em comprimento de 15 cm com várias larguras (GIORDANO, 2000).

Atualmente, os fabricantes têm recomendado a utilização do
sistema Sculpture/FibreKor, tanto para a reposição de dentes no segmento anterior como
posterior (MEIERS; FREILICH, 2000).

a)_propriedades mecânicas: a resistência flexural para a trama
fibrosa fica em torno de 500 mPa (GIORDANO, 2000);

Em um estudo onde 15 próteses parciais fixas com retentores
tipo coroa e 10 com retentores intracorondrios, após 7 meses de acompanhamento não
observaram qualquer falha de ordem mecânica. Entretanto, houve uma diminuição no brilho
de superficie, que já foi observado a partir da segunda semana, após a colocação das próteses
Freilich et al. (apud GIORDANO, 2000).

Estudos laboratoriais demonstram que o desgaste do Sculpture é
um tanto inferior ao do Targis segundo Farah e Powers (apud GIORDANO, 2000);

b) Sculpture: a matriz da resina microhibrida do Sculpture é
composta basicamente de policarbonato dimetacrilato, dimetacrilato etoxilado A

e

trietilenoglicol dimetacrilato. Por sua vez, a carga é composta de borosilicato silanizado corn
bário e silica hidrofóbica vaporizada amorfa. 0 tamanho médio das partículas é de 0,6 pm,
perfazendo uma saturação acima de 75% em peso. 0 processamento do material se dá por luz,
gas nitrogênio sob pressão, calor e vácuo. Isso garante uma alta qualidade de polimerização. É
um material de fácil manuseio em laboratório. Possui translucidez, evidenciando as cores
desde a profundidade e brilho de superfície favorável, permitindo a criatividade nas diversas
composições e combinações por parte dos técnicos (ARMSTRONG; KIMBALL,1999).
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Armstrong e Kimball (1999) relataram o comportamento do
Sculpture frente à absorção de água. Segundo os autor, sua absorção de água é muito baixa
(12mg/mm3/ semana) o que contribui para a estabilidade cromática a longo prazo. Além disso,
o polimero Sculpture tem desgaste generalizado menor que 3 pm/ano, e desgaste localizado
menor que lpm/ano.

A resina composta particulada Sculpture TM é composta de
policarbonato dimetacrilato, A-dimetacrilato etoxilado, e trietilenoglicol dimetacrilato mais
vidro de bário e silica exposta a vapores químicos como partículas de preenchimento. O
tamanho médio das partículas é de 0,6 p.m com uni preenchimento de 75% em peso. A
polimerização é desencadeada e finalizada sob luz e calor (MEIERS; FREILICH, 2000).

Sculpture é um polímero cerâmico utilizado na confeção de
coroas e pontes. Quando associado as fibras Fibrekor participa da construção de pontes
anteriores e posteriores de três elementos. Como características apresenta: menor sorpção de
água, com consequente maior resistência ao manchamento, contração de polimerização cerca
de 6 a 15 vezes menor que a da porcelana, excepcional balanço entre translucidez e opacidade
para dentina, polimento de alto padrão com possibilidade de glaseamento, inúmeros recursos
para caracterização intrínseca (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000);

c) Fibrekor: o FibreKor é uma fibra de vidro unidirecional préimpregnada com resina. Sua apresentação comercial dispõe de 15 cm de comprimento por
duas larguras (3mm e 6 mm), que podem ser cortadas sob medida em comprimento. Devido
ao arranjo singular das fibras e à união da matriz as fibras, o sistema alcança altos valores de
resistência flexural: aproximadamente 1000 Mpa. 0 reforço com fibras de vidro é translúcido
permitindo uma interação óptica entre a dentina subjacente e o polimerocerdmico. Os
retentores do tipo overlay podem ser tão finos como 0,5 mm, se necessário (ARMSTRONG;
KIMBALL,1999).

Para Armstrong e Kimball (1999) o desenvolvimento de uma
nova classe de materiais estéticos tem acrescentado excelentes opções como plano de
tratamento restaurador. A fabricação de próteses parciais fixas livres de estrutura metálica
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abre uma nova perspectiva para as soluções protéticas oferecendo uma série de vantagens. A
performance óptica com uma maior dinâmica da luz, e uma grande vantagem biológica no
decréscimo da resposta auto-imune inflamatória são animadores. Baseados nos sucessos
clínicos das próteses parciais fixas metal free, os autores apresentaram um caso com
-

indicação clinica para uso do polimerocerimico Sculpture (Jeneric/Pentron), com o reforço
FibreKor (Jeneric/Pentron) como um sistema para PPF em Areas estéticas. Um paciente de 31

anos apresentava ausência congênita dos caninos superiores, possuindo os caninos deciduos.
Estes, estavam desgastados até a dentina e as raizes em grande parte reabsorvidas. Os dentes
pilares, incisivos laterais e primeiros pré-molares superiores estavam levemente girovertidos
para a distal. Os caninos deciduos foram extraídos e os dentes retentores foram preparados
com slots de apoio para o reforço com fibra. Imediatamente após, foram confeccionados
cicatrizadores provisórios em resina autopolimerizável, que permaneceram durante um
período de 3 meses. Ao completar este tempo, foram confeccionadas próteses parciais fixas

utilizando-se o sistema Sculpture/Fibrekor de acordo com as instruções do fabricante. Após a
remoção das restaurações provisórias e avaliação da condição de saúde gengival existente, as
ppfs foram provadas e ajustadas. 0 paciente aprovou a cor, a forma e a composição final do

sorriso. Partiram-se então para os procedimentos de cimentação. Os retentores foram
desinfetados (Cavicide, & D Dental) e internamente microjateados e silanizados. 0 sulco
gengival foi retraído com um fio retrator. Os dentes pilares foram limpos (Consepsis Scrub,
Ultradent), condicionados com ácido (Ultra-Etch, Ultradent) e preparados com adesivo
dentindrio (Bond 1, Jeneric/Pentron). Um cimento resinoso dual (Variolink II, Ivoclar North

America) foi aplicado e as restaurações inseridas. Os autores concluíram que a utilização de
próteses parciais fixas construídas com resinas reforçadas com fibras na área estética requer
seleção de casos, cuidado clinico, precisão laboratorial e trabalho artístico para que o sucesso

funcional e estético sejam atingidos. A comunicação entre protético e cirurgião-dentista é
melhor alcançada, quando ambos entendem dos materiais e sistemas que estão sendo
utilizados. Assim, cada um realizando bem a sua parte, o resultado será a garantia de
qualidade e eficiência para o paciente.

A FibreKor é composta por fibra de vidro S, paralelas, feitas de
silica, magnésio e alumínio, pré-impregnada em BIS-GMA, policarbonato dimetacrilato e Adimetacrilato etoxilado (MEIERS; FREILICH, 2000).
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Fibrekor é uma fibra de vidro unidirecional utilizada para
substituir infra-estruturas metálicas em pontes fixas de até três elementos, seja na região
anterior ou posterior. As estruturas construídas com Fibrekor apresentam elevada resistência
flexural e excelente unido coesiva com as resinas Sculpture. As fibras estão dispostas em
cinco cores e duas larguras diferentes. Devido ao reduzido efeito memória, são de fácil
manuseio. Vale salientar que o vão livre para o p6ntico não deve exceder 15mm. Suas
indicações compreendem a confecção de pontes fixas anteriores e posteriores sem metal (até
três elementos); restaurações sobre implantes (cimentadas); confecção de pontes fixas
adesivas (Maryland ou Encore); reforços estruturais para coroas unitárias anteriores ou
posteriores. 0 sistema Fibrekor/Sculpture está contra-indicado em pontes com mais de três
elementos e em próteses sobre implantes retidas por parafusamento (LABORATÓRIO DE
PRÓTESE, 2000).

2.12.3 Sistema Targis/Vectris
Johnke; Kiirber; Ktirber (1996) aplicaram um questionário onde
32 pacientes puderam dar sua opinião sobre vários quesitos relacionados à performance de
pontes confeccionadas em Targis-Vectris após um período intra-oral de 7 a 9 meses (TAB. 1).

Simonetti (1997)

descreveu, detalhadamente, os aspectos

estruturais e clínicos do sistema Targis — Vectris. Segundo o autor, as restaurações
convencionais com subestrutura metálica e revestimento estético são complexos sistemas que
apresentam diferentes interfaces entre si. Como materiais diferentes se comportam de forma
distinta quando sujeitos A. mesma intensidade de carga, as tensões resultantes podem promover
o fracasso da ligação entre metal e material de revestimento estético. 0 sistema Targis-Vectris
permite a confecção de coroas e pontes livres de metal, já que o material para estruturas
Vectris e o material para revestimento estético Targis possuem uma natureza química muito
similar, e propriedades fisicas coordenadas entre si.
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Tabela 1 - Resultados do questionário após um período
intra-bucal de 7 a 9 meses das pontes Targis-Vectris.
Muito bem Bem Regular Mal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

86,3
10,6
A ponte esta mill-to boa
A ponte me agrada estéticamen 100,0
0,0
Posso mastigar perfeitamente
24,2 74,2
92,4
A lingua se acostumou
4,5
A ponte é como meus dentes
96,9
3,0
A higiene é possível
84,8
15,5

3,0
0,0
1,5
1,5
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Nenhuma Pouco Regular Muito

7. Sent pressão após a inserção
8. Sensação gustativa alterada
9. MastIgo como antes
10. Sinto segurança

92,4
93,9
0,0
0,0

6,0
6,0
0,0
0,0

1,5
0,0
0,0
0,0
4,5 95,4
3,0
96,9

Fonte: Johnke; Kbrber; Kikber, 1996.

Keirber e Kiirber (1996) realizaram um estudo clinico onde se
analisou a eficácia clinica das pontes de fibra de vidro Targis-Vectris. 0 trabalho, que foi
realizado no Departamento de Prótese e Materiais Dentários da Universidade de Kiel Alemanha, contou com a participação de 32 pacientes que receberam 66 pontes. Os
resultados clínicos foram documentados no período compreendido entre o 7g e V mês após a
primeira instalação. A idade média dos pacientes era de 49,8 anos de idade, sendo que o mais
idoso tinha 83 anos e o mais jovem, 25 anos. Para todos os pacientes, na sessão inicial, após
os preparos, foram confeccionadas pontes provisórias. Em todos os casos, foi feita a prova da
estrutura em Vectris, análoga A. uma ponte metalocerdmica. A análise clinica considerou
diversos fatores que podem ser observados na (TAB. 2). Segundo os autores, as pontes fixas
em Targis-Vectris têm um forte apelo pelo seu pouco peso, elevada resistência à ruptura, e
excelente estética, decorrente de sua adaptação fotoóptica ao arco dental.

45

Tabela 2 - Distribuição percentual dos resultados.
coloração normal
95%

inflamação leve
2%

inflamação forte
0%

perfeita
47,3%

regular
47,7%

ma
5%

bastante móvel
2%

deiscência
1%

Bolsa > 3 mm
4%

estado geral da ponte

perfeita
59%

normal
41%

ma
0%

estética

perfeita
65%

suficiente
35%

ma
0%

oclusão

perfeita
69%

suficiente
30%

ma
1%

periodonto marginal

higiene oral

estado dos pilares

Fonte — Kiirber; Ktirber, 1996.
0 sistema restaurador consiste de Targis (Ivoclar), um cerômero
plástico, fotoativado, disponível em 20 tonalidades e Vectris (Ivoclar), uma resina composta
fotopolimerizavel pré-fabricada reforçada com fibra de vidro. 0 cerômero consiste de uma
mistura de três tipos de carga inorgânica silanizada imersa em uma matriz inorgânica
fotopolimerizável. A carga perfaz aproximadamente 77 % em peso. 0 tempo de trabalho, a
consistência e a variedade de cores foi adaptada as necessidades específicas do laboratório de
prótese dentária. Vectris, o material fotoativado reforçado com fibra de vidro, está disponível
em tonalidade universal e em 3 formas. 0 diâmetro do vectris pontic no estado não
polimerizado é de aproximadamente 2 mm, e as fibras de vidro com 14pm de diâmetro são
orientadas unidirecionalmente. O Vectris Frame tem em torno de 1 mm de espessura, sendo
que na apresentação single sua espessura atinge cerca de 1,4 mm. Nesses dois últimos, as
fibras de vidro (51.1m de diâmetro) são entrelaçadas em ângulos retos em 8 camadas no frame
e 3 camadas no single. A matriz que envolve as fibras é bastante similar em composição ao
Targis. A Targis Quick (Ivoclar), uma lâmpada halógena 12V/75W é utilizada para a fixação
rápida e para a polimerização preliminar no modelo. A fotopolimerização completa e o
selamento da trama do Vectris acontece na unidade Vectris VS1 (Ivoclar) sob calor, pressão e
fotopolimerização. Já o cerõmero Targis é completamente polimerizado no aparelho Targis
Power (Ivoclar), com luz e calor. Para Krejci et al. (1999), as restaurações Targis-Vectris
competem diretamente com as restaurações metalo- cerâmicas, quando cimentadas
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convencionalmente com cimentos de fosfato de zinco ou ionômero de vidro. Porém, o
potencial que os sistemas de resinas, reforçadas com fibras, oferecem para a adesão abre
novas possibilidades, que superam a tecnologia convencional. Enquanto que na maioria das
soluções convencionais, quantidades significativas de tecido mineralizado sadio devem ser
sacrificadas por questões relacionadas à retenção, nas restaurações adesivas sem metal apenas
tecido mineralizado, que já foi perdido, é substituído. Neste caso, as cavidades já existentes,
geralmente servem como ancoragem para as próteses parciais fixas (PPF) de forma que o
preparo necessário prevê uma perda minima de tecido mineralizado sadio. Os autores
descreveram um estudo, feito na Universidade de Zurich, onde foi acompanhado o
desempenho clinico de coroas adesivas em cerômeros, durante o período de 1 ano. Afinal
desse prazo, clinicamente não foram encontrados defeitos críticos. Porém, a qualidade de
superficie e a estética não atingiram o nível oferecido pelas restaurações cerâmicas, o que foi
atribuído à limitada variedade de tonalidades disponíveis e ao nível técnico dos laboratórios

ainda não ter atingido a plenitude no inicio do estudo. Sob análise de microscopia eletrônica
de varredura, observaram adaptação de margem excelente em 87,5 % dos casos entre a
restauração e os dentes pilares. Os autores concluíram que PPF reforçadas com fibras são uma
expansão das possibilidades de tratamento estético e funcional na clinica diária, porém ainda
não há dados disponíveis sobre a longevidade de tais restaurações.
Beuchat ( apud KREJCI et al., 1999) em um estudo in vitro
testou PPF adesivas não reforçadas em resina composta em um simulador de mastigação com
1,2 milhões de impactos oclusais (força maxima de 49 N) e ciclagem térmica (5/50/5 °C, 3000
ciclos durante o intervalo de aplicação da força) mostrou que as PPF de três unidades não
reforçadas com retentores tipo inlay ou coroas totais apresentaram um bom prognóstico a
longo prazo. 0 mesmo autor afirmou que PPF em resina composta não reforçada, de quatro
unidades, em contraste, fracassaram em teste in vivo e in vitro. Neste caso, o reforço com
fibras é um requisito absoluto. Para comprovar tal tese, em uma avaliação preliminar in vitro,
duas PPF com retentores tipo inlay adesiva mésio-ocluso-distal de quatro elementos,
reforçadas com fibras, suportaram completamente o estresse mastigatório e térmico sob as
condições observadas anteriormente. Entretanto, duas PPF reforçadas com fibras, de quatro
elementos, separaram-se do slot entre o tecido dental e o componente de fixação. Assim, o
fator limitante não foi estrutural, relacionado ao reforço com fibras, mas a zona critica foi a
adesão ao slot extremamente conservador no canino. Portanto, os preparos em slot pouco
invasivos devem ser reconsiderados.
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Este sistema foi lançado no mercado norte-americano em 1996
com a proposta de solução protética, utilizando pontes unitárias posteriores não metálicas.
objetivo do projeto foi criar uma estrutura translúcida de resina reforçada ao máximo para a
confecção de coroas, pontes, inlays e onlays. A estética está diretamente associada a sua
translucidez, comparável às cerâmicas de vidro como OPC e IPS Empress. 0 sistema é
composto pela resina composta Targis, que compõe o corpo da restauração e pela estrutura
fibrosa embutida Vectris. O Vectris é apresentado em três formas: Vectris Pontic - uma
composição de fibras paralelas incluidas em uma matriz resinosa utilizada nas pontes fixas;
Vectris Single - fibras trançadas para coroas unitárias e abutments e Vectris Frame - Fibras
trançadas para unido do pôntico aos pilares (GIORDANO, 2000).

a) propriedades mecânicas do sitema TargisNectris: a fibra
Vectris, ao contrário do metal, possui um módulo de elasticidade similar ao dente natural.
Enquanto uma liga metálica possui um módulo de elasticidade em torno de 200000 N/mm 2 ,
Vectris situa-se na faixa dos 11300 N/mm 2, bastante próximo dos 16000 a 18000 N/mm 2 da
dentina. Isso é um ponto favorável na distribuição da tensão e na manutenção da estabilidade
(I VOCLAR, 199-?).

Dados da Ivoclar revelam valores de resistência flexural de 860
mPa para o Vectris Pontic e aproximadamente 430 a 500mPa para o Vectris Frame e Single.

O módulo de elasticidade, aproximadamente 30 a 40gPa,

é bastante alto, sendo

significantemente maior que o das resinas convencionais (tipicamente 8 a lOgPa) no que diz
respeito à resistência à deformação pelo estresse, porém não tão boas como a porcelana (60
gPa). Por sua vez, o material de revestimento Targis apresenta um módulo de elasticidade de
apenas 5gPa e resistência flexural de aproximadamente 147 a 160mPa. 0 módulo de
elasticidade mede a capacidade do material em absorver energia ou resistir ao stress antes de
deformar-se (GIORDANO, 2000).

Testes independentes do material Vectris Pontic aferiram urna
resistência flexural de 450 a 710 mPa. Esses resultados são conflitantes se comparados
divulgação oficial da Ivoclar. Tais diferenças podem ser atribuidas a diferenças na
metodologia do teste ou a uma falha propriamente dita Freilich (apud GIORDANO, 2000);
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b) Targis: o nome comercial "Targis" é derivado da palavra
inglesa target (= objetivo/meta). 0 cerômero Targis apresenta uma elevada resistência
flexão. Sob a norma EN ISSO 6872, Targis atingiu 140 MPa contra 80 Mpa da cerâmica.
Comparado ao compósito, de acordo com a ISO 10477, alcançou cerca de 150 Mpa contra 80
Mpa do material resinoso. Como apresentado no (GRAF. 1), a abrasão é bastante similar à do
esmalte. (IVOCLAR, 1990-?).

150

Desgaste ve rtic a l em um

Amálgama

100

Compósito

TARGIS
50
Esmalte

o

1

2

3

4

5 anos

Gráfico 1 - Abrasão do material Targis comparada à do esmalte, amálgama e

compósito.
Fonte - Ivoclar, 199-?.

0 material de revestimento estético Targis pertence a um novo
grupo de compóstitos: os certimeros (Ceramic optimized Polymer). Este material de
blindagem conta com um elevado recheio cerâmico, atingindo 85% em peso; as partículas

cerâmicas, submicroscópicas, apresentam um diâmetro tão somente de 0,75 gm (JOHNKE;
KORBER; KORBER; 1996).

Ludwig e Behrens (1996) avaliaram em um estudo in vitro a
resistência de união entre o sistema de recobrimento estético Targis e a nova liga à base de
ouro Targis Gold. Foram utilizados como parâmetros uma liga de ouro convencional e uma
liga não nobre à base de níquel-cromo (Litecast). Os valores de cisalhamento para Targis
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Gold e Litecast foram 18,6 18,1 Mpa, respectivamente. Após ciclagem térmica (banho de
água com AT: 50°C em 30s por 5.000 vezes) os valores de cisalhamento aumentara de 3% a
22 %. Tal fenômeno pode ser explicado pela absorção de água que criaria uma expansão do
material, anulando as tensões residuais na interface metal/resina, decorrentes da contração de
polimerização. A resistência ao cisalhamento da liga de ouro convencional ficou em tomo de
9,3 Mpa, diminuindo para 8,8 Mpa após a ciclagem térmica. Além disso, as superflcies de
fratura apresentavam diferenças marcantes. Nos corpos de prova de Targis Gold e Litecast,
remaneciam resquícios do opaco ou Targis, sugerindo uma fratura do tipo coesiva ou misto
coesiva/adesiva. .1d nos corpos de prova em liga durica convencional, visualizou-se fraturas
puramente adesivas, sem quaisquer restos de material de recobrimento estético. Os autores
concluíram que as resistências médias ao cisalhamento, acima de 560 N após absorção de

água, são superiores (o dobro) às forças mastigatórias que incidem normalmente em uma
faceta ( em torno de 30 ° ao eixo de inserção do dente) bem como a resistência à hidrólise do
adesivo Targis Link, habilita o sistema Targis para o revestimento estético de subestruturas
metálicas de forma estável, resistentes à abrasão e com alto valor estético.

Targis é um polímero otimizado com cerâmica, obtendo, dessa
forma, a classificação de cerômero. A matriz orgânica é formada por dimetacrilato de uretano,
decanodioldimetacrilato e Bis-GMA. A carga inorgânica é composta por vidro de bário
silanizado, óxidos mistos silanizados e dióxido de silício altamente disperso. 0 alto teor de
carga inorgânica confere ao Targis propriedades estéticas, semelhantes as das cerâmicas, mas
sem perder as facilidades de manipulação dos sistemas resinosos. Assim, o material reúne as
vantagens da cerâmica e dos compósitos. Além de ser o material de revestimento exclusivo
para Vectris, Targis pode ser constituinte único na confecção de inlays, onlays, facetas
estéticas e coroas anteriores. 0 cerômero está disponível em um sistema modular com as 20
cores mais utilizadas, seguindo a escala universal Chromascop. Alguns recursos adicionais
podem ser utilizados como o Targis-Stains (caracterizações individuais), Targis-lmpulse
(efeitos naturais) e Targis-Gingiva (caracterização de gengiva) (SIMONETTI, 1997).

A resina composta particulada Targis, responsável pelo
recobrimento estético, é composta pela mesma matriz básica resinosa com a adição de vidro
de bário, óxidos misturados e silica dispersa como preenchimento. No Targis, o tamanho
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médio das partículas é de 1 pm sendo preenchido em 78 % em peso. A polimerização se da
por luz e calor (MEIERS; FREILICH, 2000);
c) Vectris: o nome "Vectris" deriva da geometria de vetores,
simbolizando também a transmissão especifica de forças. Vectris é um material reforçado
com fibras Fiber Reinforced Composite (FRC) uni e multi-direcionais. 0 dimensionamento
de Vectris prevê excelente estabilidade, certo grau de elasticidade e coerente distribuição das
tensões em situações onde cargas continuas e repetitivas são aplicadas em estruturas de peso
mínimo (I VOCLAR, 199-?).

A estrutura da ponte de fibra de vidro é formada por três
partes: coifa para os pilares (Vectris Single), a barra de conexão intermediária (Vectris
Pontic) e a manta de recobrimento (Vectris Frame). 0 material básico consiste, nos três

casos, de fibras de vidro silanizadas impregnadas em uma resina Bis-GMA biocompativel,
de forma semi-fabricada (JOHNKE; KORBER; KÓRBER; 1996).

Vectris é um material composto, em que as fibras de vidro e a

matriz orgânica apresentam algumas diferenças nas propriedades fisicas. As fibras de vidro
são extremamente resistentes à tração, têm um elevado módulo de elasticidade e uma baixa

resistência ao cisalhamento. A matriz orgânica apresenta um alto módulo de tenacidade. A
matriz orgânica é formada por dimetacrilato de uretano, trietilenoglicol-dimetacrilato,
decanodioldimetacrilato e Bis-GMA. A combinação das propriedades favoráveis dos dois

componentes resulta num material composto que é superior aos constituintes isolados. Para
isso acontecer é necessário a otimização da ligação entre as fibras e matriz. Uma união
química é obtida pela silanização da superficie das fibras através de uma ligação covalente.

Ao mesmo tempo o silano compartilha um grupo funcional metacrilato com o grupo
metacrilato da matriz, formando uma verdadeira união química entre matriz orgânica e fibras

de vidro. Vectris está disponível em três apresentações. O Vectris—Single, com 45 % em peso
de fibras de vidro, sendo utilizado na confecção de estruturas de coroas posteriores; o VectrisPontic, com 65 % em peso de fibras de vidro, para a execução de estruturas em pontes

anteriores e posteriores e o Vectris-Frame, apresentando 50 % em peso de fibras de vidro,
utilizado para completar a elaboração de estruturas de pontes anteriores e posteriores. 0
material de reforço Vectris sofre um tratamento numa unidade especial, a Vectris VS1, onde

51

uma aplicação ordenada de vácuo, pressão e luz, garante uma perfeita adaptação das subestruturas aos respectivos modelos de gesso, e na sequência, sua cura efetiva (SIMONETTI,
1997).

é dimensionada em fibras de vidro R que são
embebidas em BIS-GMA, decandiol metacrilato e uretano dimetacrilato. É apresentada em
A Vectris

três modalidades: Vectris Pontic que tem as fibras paralelas similares à orientação do
FibreKor (QUADRO 5); Vectris Frame, composta por um entrelaçamento acetinado de fibras
cortadas diagonalmente a 30 graus, e Vectris Single onde as fibras são dispostas sob um

entrelaçamento acetinado plano (MEIERS; FREILICH, 2000).
Valcanaia (2000)

observou, após testes de fratura, sob

microscopia eletrônica de varredura, espaços vazios, tanto no interior da fibra Vectris como
no cerômero Targis.

Arquitetura dos
Componentes das Fibras
Tipo de Fibra
Método de Presa
Técnica de Laboratório

FibreKor

Vectris

Tiras de Fibras Unidirecionais

Pimlico: Unidirecional; Elemento unitário/
casquete/ estrutura: malha
Vidro
Vectris: Calor e Pressão
Targis: Luz & Calor
Adaptação automatizada a vácuo/pressão para
todas as estruturas de fibras (elemento unitário,
p6ntico, estrutura)
Elementos unitários: Vectris Single (malha)
Elementos múltiplos : Vectris Pontic
Elementos múltiplos cimentados
convencionalmente: Vectris Single, Pontic e
Frame
Ajuste, jateamento com ar e silanização

Vidro
FibreKor: Luz & Calor
Sculpture: Luz & Calor
Colocação manual direta com
polimerização intermediária

Casquete

Resina composta reforçada com
partículas opacas

União de Camadas

Uma camada inibida pelo
oxigênio é preservada antes da
colocação e polimerização da
camada subseqüente
Enrolada ao redor do retentor,
continua com a area do pimtico

Incrementais
Design da Estrutura de
Fibras
Forma Externa

Um p6ntico unidirecional se forma sobre o espaço
desdentado. Vectris Frame é pressionado sobre o
Vectris Pontic e os retentores.
A prótese é completada com incrementos adicionais de resina composta
polimerizavel pela luz e calor (Sculpture/FibreKor e Targis/Vectris) para dar o
contorno final.

Quadro 5 Comparação entre resinas compostas reforçadas com fibras pré-impregnadas para

próteses fixas
Fonte: The Dental Advisor, 1996.
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2.13 Sistemas que necessitam impregnação pelo profissional

Nos produtos impregnados pelo profissional, há maior liberdade
na escolha da resina composta. Porém, vale lembrar algumas desvantagens: a total
impregnação dos feixes de fibras é dificil, as propriedades flexurais são baixas, possibilidade
de contaminação da superfície das fibras durante a manipulação e consumo de tempo em
trabalho tedioso (DENTAL ADVISOR, 1996).

Os produtos não impregnados, ou seja, a fibra propriamente dita,
são mais facilmente encontrados no mercado e por um preço mais acessível. A impregnação
ou molhamento é feita pelo próprio dentista ou pelo técnico de laboratório na hora do uso. As
fibras são submetidas à um rigoroso molhamento com um sistema adesivo, para então serem
"imersas" na massa resinosa (FELIPPE et al., 2001).

2.13.1 Técnica de utilização

Dental Advisor (1996) sugeriu um protocolo para a esplintagem
de dentes em consultório. Após o isolamento absoluto, pequenos preparos podem ser
realizados, se necessário. É feito o condicionamento ácido e a aplicação de agente adesivo. Na
seleção do tipo de fibra a ser utilizado, caso os dentes a serem esplintados estiverem alinhados
(segmento posterior) ou, noutro caso, preparados, é melhor escolha o uso de uma resina
composta reforçada com fibras unidirecionais pré-impregnada (Splint-It!). Os materiais
impregnados manualmente (Connect, GlasSpan, Ribbond) são vantajosos quando os dentes
não estão alinhados. Um resina composta fluida de alta viscosidade é aplicada sobre as
superfícies dentais, porém somente é polimerizada após a adaptação das fibras préimpregnadas. Nos sistemas não-impregnados previamente, a resina deve ser incorporada
fibra antes de adaptá-la aos dentes. Uma vez polimerizada, a resina composta reforçada com
fibra é coberta com uma resina composta de baixa viscosidade.

Felippe et al. (2001), salientaram que, via de regra, a fibra nunca
deve ficar exposta ao meio bucal, devendo ser totalmente recoberta por resina. Como o
manuseio das fibras também envolve procedimentos adesivos, é prudente não tocá-las com os
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dedos, com luvas de látex ou com instrumentos contaminados. A resina de escolha é a do tipo
híbrida, por ser mais resistente que as microparticuladas. Se a estética não exigir, urna cor
incisal (translúcida) ou clara permite uma maior conversão de monômero em polímero, pois a
transmissão da luz através da massa resinosa é facilitada. Uma vez selecionado o material,
procede-se à impregnação da fibra pela resina composta. A impregnação pode ser feita toda
de uma vez, ou progressivamente. Por exemplo: no caso de uma ferulização é mais prático o
molhamento progressivo, A. medida que o envolvimento dos dentes avança. A acomodação da
fibra a cada dente é mais fácil se o restante de fibra solta ainda encontra-se flexível. Para isso,
é preciso que a mesma não esteja molhada com adesivo. Se a fibra ficar exposta, total ou

parcialmente, alguns inconvenientes clínicos podem surgir, tais como, pigmentação acelerada
da região, degradação da resina por infiltração acelerada de líquidos, desconforto do paciente
ao sentir os fios soltos na superficie e podendo causar até irritação gengival, devido
facilidade de acúmulo de placa bacteriana no local. Caso isso ocorra, o local onde a fibra está
exposta deve ser restaurado com uma nova camada de resina composta. Com uma broca
diamantada se expõe a fibra por completo, aplica-se Acido fosfórico para fins de limpeza,
enxague, secagem com ar, aplicação de adesivo para esmalte, fotopolimerização, inserção de
uma nova camada de resina, fotopolimerização e acabamento. A seleção da largura da fibra
deve priorizar sempre a fibra mais larga possível, desde que não favoreça a exposição. Isso
propociona uma maior quantidade de fibra, gerando uma estrutura mais reforçada. Na seleção
do comprimento, para se evitar um segmento maior ou menor, o que causaria desperdício, é
interessante a utilização de um instrumento milimetrado para se medir previamente o local da
aplicação. Também pode ser utilizado um pedaço de fio dental ou matriz metálica que será
testado até que se tenha certeza, para então transferir a medida e cortar a fibra. Quanto ao
corte, uma tesoura com microserrilha impede o desfiamento, observado quando se usa uma
tesoura lisa. Em caso de dúvida, um fibra deve ser cortada ligeiramente mais comprida, pois
um pequeno excesso no comprimento pode ser acomodado. Já um pedaço mais curto é
impossível de ser alongado.

2.13.2 Ribbond

0 Ribbond oferece um manual excelente onde a técnica é
detalhada com instruções claras. 0 seu manuseio é fácil, onde a tesoura que acompanha corta
a fibra sem deixar rebarbas, facilitando a adaptação. A resina acrílica ou composta é
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incorporada A. malha sem dificuldades, com um excelente mimetismo de cor e sem aumento
no volume (DENTAL ADVISOR, 1996).

0 sistema é composto de um elo transversal de fibras de
polietileno. Sua utilização pode ser laboratorial para a construção de pontes em resina
composta, similar ao sistema belleGlass/Connect, ou diretamente no consultório. Neste caso,
como material para esplintagem periodontal, como reforço

e reparo de restaurações

provisórias, próteses totais/parciais, como núcleos de preenchimento endod6ntico e,
eventualmente, em aplicações ortodõnticas (GIORDANO, 2000).

Shuman (2000) afirmou que entre as diversas fibras disponíveis,
o Ribbond apresentou a melhor tranquilidade no uso, não alargando após o corte. Os autores
testaram a resistência fisica à fratura do Ribbond. Barras de polimetacrilato foram reforçadas
com a fibra. Os resultados indicaram um incremento de 28% de resistência à fratura.

Segundo Fonseca et al. (2001), o Ribbond é uma fibra de
polietileno de módulo e peso molecular extremamente altos. É biocompativel, inerte, incolor e
translúcido. A disposição da fibra em forma de trama entrelaçada a tornam excepcionalmente
maleável e virtualmente sem memória. A superficie do Ribbond é tratada com plasma de gás
frio para aumentar a reatividade as resinas odontológicas. Sua utilização tem alcançado
sucesso em contenções periodontais, pontes adesivas diretas, construção de núcleos,
estruturas de próteses adesivas, entre outras.

Nishioka et al. (2001) indicaram as fibras de polietileno para o
emprego na ferulização periodontal, bem como na contenção pós tratamento ortodõntico.

A fibra Ribbond pode ser descrita de acordo corn os seguintes
aspectos:
a) propriedades mecânicas: após a impregnação manual do
entrelaçado pela resina, o conjunto alcança uma resistência flexural da ordem de 200 a
275mPa, com um módulo de elasticidade de, aproximadamente, 8gPa. 0 baixo módulo de
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elasticidade indica uma resistência A. deformação sob stress muito menor do que nos sistemas
Vectris e FibreKor (GIORDANO, 2000);

b) utilização: Trushkowsky (1996) relatou a seqüência clinica
para a confecção de uma ponte anterior de resina composta reforçada com fibra de
polietileno, sendo utilizado para isso o sistema Ribbond:
1. Avaliar a necessidade de confecção de um sulco de retenção
nos dentes pilares bem como um leito receptor para o pôntico
oval.
2. Redução lingual entre 0,6 e 0,7 mm e execução de um sulco
largo o bastante para acomodar o Ribbond e profundo o
suficiente para cobri-lo com aproximadamente 0,75 mm de
compósito.
3. Utilizar uma tira de 2 mm de largura como modelo para
determinar o comprimento exato do material a ser cortado.
4. Profilaxia com pedra pomes, condicionamento ácido por 15
segundos, enxaguar e secar, ou deixar levemente úmido, aplicar
o primer dentinário, se for o caso, o agente adesivo de dentina e
esmalte e fotopolimerizar por 20 segundos.
5. Cortar o Ribbond no comprimento estabelecido pela tira de
prova. Umedecer o Ribbond com um compósito micro -híbrido
fluido e eliminar o excesso. Proteger da luminosidade.
6. Aplicar uma fma camada de resina composta micro -híbrida
sobre a superficie previamente preparada, combinando com o
tom da dentina subjacente.
7. Comprimir o Ribbond previamente umedecido através da
resina composta até que alcance a estrutura dental. Adaptar
primeiramente no sulco e depois na regido interproximal de
forma que o Ribbond esteja abaixo da margem incisal do
8. Aplicar 0,75 — 1,0 mm de resina na face lingual do Ribbond.
Não polimerizar.
9. Aplicar um segundo segmento de Ribbond umedecido entre a
linguo-proximal dos dentes pilares, de forma que cubra a
camada de compósito depositada anteriormente. Polimerizar por
40 segundos de todos os lados.
10. Construir a parede lingual adicionando a mesma resina.
11. Adicionar resina por vestibular. Um tom mais escuro é
utilizado na Area gengival e progressivamente misturado com
cores mais claras em direção A margem incisal (deve ser
mantido um espaço para a camada de revestimento de resina de
microparticulas e qualquer anatomia interna como formações
lobulares deve ser feita nesse momento).
12. Colocar tintas e opacos conforme necessário, criando
pigmentações internas similares aos dentes adjacentes.
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13. Aplicar uma camada final de resina translúcida de
microparticulas que fará as vezes do esmalte.
14. Criar texturização superficial, realizar o acabamento e
polimento;

c) caso clinico: Figueiredo et al.(1996) selecionaram um caso
clinico baseando-se na proposta do material Ribbond - tiras A. base de uma fibra de polietileno,
com módulo de elasticidade e peso molecular extremamente altos, sendo biocompativeis,
inertes e translúcidas. Uma criança de 14 anos foi encaminhada pelo dentista da escola para a
confecção de uma prótese fixa para repor o elemento 21 perdido em acidente. 0 tratamento
resumiu-se em fixar a coroa preparada do 21 aos dentes vizinhos, utilizando compósito
fotopolimerizavel reforçado com a fibra Ribbond. Construiu-se uma prótese adesiva direta
temporária na qual o pôntico era o próprio dente avulsionado pelo trauma.

Shuman (2000) descreveu um caso clinico onde um homem com
70 anos de idade, apresentava o elemento 11 com extensa lesão endo-pério, sendo indicado a
exodontia. Diversas opções tradicionais foram listadas devido a uma história de pobre higiene
oral, a falta de suporte periodontal adequado e o desejo de um mínimo preparo dos dentes
abutments. 0 tratamento de escolha para a substituição do dente a ser extraído foi compósito

reforçado por fibra. Foi realizado a cirurgia e confeccionada uma prótese adesiva direta,
utilizando-se o próprio dente natural como pôntico. Este foi unido à face mesial do elemento
12 com resina composta. Duas semanas após a extração procedeu-se a confecção da solução
restauradora definitiva. Os dentes pilares sofreram preparos classe III mésio-palatinos. Uma
fibra de Ribbond de 3 mm de largura foi previamente saturada com resina e adaptada nos slots
dos dentes pilares, de modo a formar uma viga. Esta foi envolta com urn novo segmento de
Ribbond, formando um "enovelado" que foi comprimido no sentido vestíbulo-palatal. O
conjunto de fibras foi saturado com uma resina flow e fotopolimerizado. Um monobloco
rígido, composto de uma viga associada a uma espera para o Ontico, estava formado. Uma
resina híbrida (Renamel Hybrid — Cosmedent Inc., Chicago, IL; 800/621-6729) na cor A4 foi
aplicada na palatal e fotopolimerizada. O compósito Renamel Microfill (Cosmedent Inc.) foi
aplicado na vestibular e fotopolimerizado. 0 paciente foi submetido a um regime de cuidados
periodontais profiláticos por 3 meses. Após 6 meses, a prótese apresentava-se em perfeitas
condições estrutural e estética.
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Fonseca et al. (2001) relataram um caso clinico onde uma
paciente de 23 anos apresentava ausência do elemento 36. Com o objetivo de se minimizar o
custo do tratamento, foi proposto à paciente a resolução do caso através de uma prótese
adesiva, utilizando-se o Polyglass Artglass, reforçado com uma estrutura em Ribbond. Os
dentes pilares, 35 e 37, sofreram preparos ocluso-proximais para se obter espaço para o apoio
da estrutura de reforço. A moldagem foi feita, utilizando-se uma silicona de condensação, e
em seguida cimentaram os provisórios. Na sessão seguinte, após feito o isolamento absoluto,
a peça já pronta foi provada em boca. Em seguida, a prótese foi cimentada com o cimento
resinoso Enforce. Os autores concluíram que o Ribbond oferece grande aplicabilidade clinica,
sendo um material de custo relativamente baixo, resistente e de fácil utilização que, quando
associado com outros materiais, como o Artglass, pode proporcionar excelentes resultados
estéticos e funcionais para o paciente.

Segundo Nishioka et al. (2001) as próteses adesivas indiretas
promovem um mínimo desgaste dental, porém as aletas axiais e os apoios oclusais, quando
em metal, prejudicam a estética. Dessa forma, o paciente precisa optar entre um maior
desgaste de estrutura dental ou o aparecimento do metal. Considerando essa característica
desfavorável das próteses adesivas indiretas convencionais, apresentaram uma alternativa de

baixo custo, relatando um caso clinico onde foi empregado fibras de polietileno associado A
resina laboratorial Solidex. Uma paciente de 37 anos apresentava ausência do elemento 46,
perdido há 16 anos. Após a realização dos exames clinico e radiografico constatou-se que os
dentes pilares apresentavam condição periodontal normal, estando o dente 45 higido e o 47
com uma restauração tipo classe I em amálgama. Os dentes pilares foram preparados de
forma a acomodar e reter a estrutura de resina reforçada com fibra. As faces linguais foram
chanfradas supragengivalmente com um desgaste de 1,2 a 1,5mm de profundidade. Os apoios
ocluso-proximais foram dimensionados com uma profundidade e largura mínimas de 1,5 mm
e 2,0mm, respectivamente. Uma vez confeccionada, a prótese foi cimentada com cimento

resinoso Enforce (Dentspy/ Brasil) sob isolamento absoluto e com remoção dos excessos
previamente A. polimerização. Os autores chegaram A. conclusão de que o emprego da prótese
fixa adesiva de material polimérico impregnado com fibras merece destaque, face A
praticidade e agilidade nos aspectos clinico e laboratorial. A técnica é simples, conservadora,
e exige menos sessões para sua conclusão. Porém, somente estudos longitudinais poderão

comprovar a durabilidade estrutural e a estabilidade de cor, para que o sucesso clinico dessa
nova alternativa seja completo.
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2.14 GlasSpan

O GlasSpan é apresentado ao profissional com um detalhado
manual, acompanhado de um fita de video. 0 produto vem embalado em tubos de vidro para
evitar a contaminação e facilitar a manipulação. É perfeitamente adaptável ao dente antes ou
após fotopolimerizado. Apresenta uma boa união, é durável e 75% dos dentistas que
utilizaram recomendariam e comprariam (DENTAL ADVISOR, 1996).

O GlasSpan é uma fibra trançada com utilização tanto no
consultório como no laboratório. Seu emprego visa a confecção de coroas e pontes reforçadas
por fibras (GIORDANO, 2000):

a) propriedades mecânicas: a resistência flexural da resina
infiltrada e polimerizada sobre as fibras atinge 266 a 321mPa e um módulo de elasticidade de
aproximadamente 14gPa (GIORDANO, 2000);

b) caso clinico: Belhe (1997) apresentou as técnicas mais
conservadoras para restauração e reforço de dentes, tratados endodonticamente, que
receberão restaurações totalmente cerâmicas, livres de metal. Como esses dentes compõem a
chamada "zona estética", as características de reflexão e transmissão da luz são bastante
relevantes. 0 autor ressaltou que há uma necessidade por materiais

e técnicas que

desempenhem todos os três quesitos fundamentais para a restauração de dentes, tratados
endodonticamente: resistência, flexibilidade e estética. Quanto à estética,

o reforço com a

maioria dos pinos, atualmente disponíveis, resulta em uma coloração metálica, que se não for
corretamente opacificada, poderá transparecer através da raiz para o delgado tecido gengival ,
ou ainda, para a porção cervical de uma coroa totalmente cerâmica. Quanto ao aspecto
mecânico, um pino rígido pode distribuir impactos à. raiz de forma que pode induzir ou gerar
fraturas radiculares. 0 autor propôs a criação de um "monobloco" de pino, núcleo e cimento,
que "fusionados" A. dentina da raiz formam uma composição de materiais heterogêneos,
porém com módulos de elasticidade semelhantes. A proposta foi ilustrada com um caso
clinico: um paciente de 55 anos apresentou-se com os incisivos centrais escurecidos, em
conseqüência de um trauma ocorrido na infância e tratamento endodiintico subseqüente. A
resina composta existente foi removida, bem como a guta-percha, até a metade do
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comprimento radicular. Foi selecionado um tubo de fibra de vidro trançada (Glasspan, Exton
PA) que permitisse o dobramento e inserção completa no canal radicular. 0 tubo de fibra foi
cortado no comprimento adequado e posteriormente preenchido com cimento resinoso de cura
dual, através de uma ponta em forma de agulha (Centrix, Shelton, CA). 0 canal foi
condicionado com ácido, e tratado com um sistema adesivo de quinta geração. Com o auxilio
de um condensador endod8ntico o conjunto: tubo dobrado, cimento resinoso e resina
composta foi empurrado até atingir o preenchimento completo do canal. A estrutura dental
original escurecida foi clareada, significativamente, pela remoção da restauração antiga, do
material endodôntico e pelo preenchimento da câmara/conduto com uma fibra incolor,
associada a uma resina de coloração clara. Isso possibilitou um preparo mínimo para a
confecção de laminados com porcelana Empress (Ivoclar, Amherst, NY).

Paiva et al. (2001) advertiram que a perda precoce dos dentes
deciduos devido A. trauma ou h. doença cárie é bastante freqüente, causando prejuízos
funcionais, estéticos e psicosociais. Mantenedores de espaço têm sido indicados para crianças
que perderam seus dentes deciduos, prematuramente, a fim de amenizar ou mesmo evitar os
danos subsequentes. Foi apresentado, através de um caso clinico, uma técnica alternativa para
a manutenção de espaço anterior na Clinica Infantil, utilizando mantenedores reforçados com
fibra de polietileno. Os autores citaram como vantajoso a dispensa dos procedimentos
laboratoriais e o baixo custo. Também ratificaram a segurança da utilização de próteses fixas
adesivas, não acarretando em danos ao crescimento e desenvolvimento do segmento superior,
já que as maiores alterações dimensionais dessa regido somente ocorrerão por volta dos 6 ou 7
anos de idade, quando os incisivos deciduos superiores já estão em processo de esfoliação.
Um paciente do sexo masculino de 5 anos de idade apresentou-se com ausência do elemento
61. Foi cortada uma tira de fibra de vidro (GlasSpan 2mm) correspondente à distância entre as
faces distais dos elementos 51 e 62. Foi confeccionada uma canaleta de 0,5 mm de
profundidade por 2,0 mm de largura, localizada no terço médio da face palatina dos dentes
pilares. Após os procedimentos de condicionamento ácido, secagem e aplicação de adesivo, a
fibra foi inserida e adaptada às canaletas, para então ser fotopolimerizada. Na seqüência foi
aplicado adesivo no segmento de fibra correspondente ao espaço do Ontico e polimerizou-se
por 10 s. 0 preenchimento do espaço restante das canaletas e do p8ntico foi preenchido com
resina composta Z100 (3M Dental Products Division) em incrementos de até 2 mm.
Terminada a polimerização, realizou-se o acabamento e polimento.
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2.15 DVA Fibers

0 corte é feito com uma tesoura cerâmica. A impregnação das

fibras com resina facilita o corte. Caso contrário, possui alta tendência ao rasgamento
(DENTAL ADVISOR, 1996).

2.16 FibreFlex

As fibras de kevlar são cortadas com uma tesoura cerâmica.
Porém, a impregnação com resina consome tempo e as fibras esfiapam durante a
impregnação. As fibras são de difícil adaptação. O molhamento com resina de alta

viscosidade não é uma manobra fácil e a cor amarelada é um empecilho A. estética (DENTAL
ADVISOR, 1996).

2.17 Fiber-Splint

As tiras são muito largas para o uso clinico. Além disso, é de
difícil uso, pois as fibras esfiapam quando manipuladas (DENTAL ADVISOR, 1996).

2.18 BelleGlass HP / Connect

apresentado com uma concha dispensadora incluída. Tem uma
boa união, é durável e 90 % dos dentistas que utilizaram recomendariam e comprariam. As
instruções precisam ser melhoradas e rasga quando cortado (DENTAL ADVISOR, 1996).

0 sistema é composto de uma resina submicro (belleGlass HP)

associada a uma fibra trançada de polietileno (Connect). A belleGlass é apresentada em vários
tons de dentina e esmalte, e é polimerizada de maneira similar ao Sculpture — luz e calor são
aplicados sob pressão de nitrogênio (GIORDANO, 2000).
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De acordo com

o

fabricante, a resistência flexural é

aproximadamente 147mPa. Após a infiltração da resina nas fibras Connect, a resistência
esperada fica em torno dos 220 A 340mPa com um baixo módulo de elasticidade de
aproximadamente 8 A lOgPa (GIORDANO, 2000).

2.19 Redução dental para todas as restaurações

—

normas gerais

Segundo Feinman e Smidt (1997) pontes de três unidades em
porcelana e ouro têm uma longa história de sucesso funcional e clinico. Suas vantagens no
uso de coroas

e pontes metalocerdmicas são conhecidas: resistência, durabilidade

simplicidade e versatilidade. Apesar de sua relativa simplicidade de execução, a redução
insuficiente no preparo dental é um fator que comumente leva ao sobrecontorno da
restauração, ao aumento da opacidade e ao comprometimento estético. 0 sucesso do design
do preparo dental baseia-se na retenção, na resistência A. desunião, na preservação da polpa, no
respeito ao periodonto, à oclusão e à função, e na conservação de estrutura dental higida. A
redução dental para todas as restaurações é ditada por três pré-requisitos: extensão do preparo
para adesão adequada, espessura da restauração do veneer cerâmico, a fim de se obter
resultados estéticos adequados e espaço oclusal livre para função e guia anterior adequadas.

De acordo com Chiche e Pinault (apud FEINMAN; SMIDT,
1997), o preparo dental deve conciliar estes três requisitos antagônicos, principalmente na
região anterior, onde a superfície de preparo é menor. Uma avaliação prévia que considere o
comprimento dental, a espessura e a conicidade da coroa clinica, o tamanho e a condição da
polpa, bem como a natureza das relações oclusais existentes, é necessária para garantir um
preparo ótimo.

2.19.1Critérios de seleção: restaurações diretas versus indiretas

McLaren; Rifkin; Devaud (1999) afirmaram que o objetivo
primordial da odontologia restauradora, que é a preservação da estrutura dental higida,
proporcionado pelas restaurações adesivas estéticas. Alguns fatores são determinantes na
escolha entre a técnica restauradora direta e indireta. Em primeiro plano, nas restaurações de
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tamanho pequeno a médio, onde a sujeição a estresse é desprezível e onde permanece o
esmalte periférico, as resinas compostas diretas alcançaram um reconhecido sucesso clinico.
Porém nas restaurações maiores, devido às propriedades inerentes às resinas compostas, está
indicado a participação laboratorial com a técnica indireta. As restaurações diretas à base de
resina composta, apesar dos avanços, continuam a exibir um grau significante de contração de
polimerização, o que pode gerar micro aberturas. A polimerização intrínseca ou luminosa da
resina composta é caracterizada por um reduzido grau de conversão, quando comparada com
a cura sob calor/pressão e nitrogênio, comprometendo a resistência ao desgaste. Outro ponto a
ser considerado é a dificuldade em se obter contatos proximais e anatomia oclusal adequados,
quando da utilização da técnica direta. Assim, a confecção de uma restauração direta em
resina composta, de tamanho médio a grande, com alto grau de excelência clinica, é bastante
demorado, bem como a qualidade do resultado final é questionável, devido às limitações das
propriedades físicas das resinas compostas diretas.

2.19.2 Decisão de cobertura de cúspide

Para McLaren; Rifkin; Devaud (1999) em restaurações do tipo
inlay, as interfaces de adesão são em primeiro momento, submetidas a estresses de
cisalhamento e tensão, quando submetidas à carga, e sob ciclagem de fadiga repetidas, podem
fraturar. Dessa forma, de uma maneira geral, quando o preparo do istmo excede metade da
distância da fossa central à ponta de cúspide, a realização de onlay nesta cúspide deve ser
considerada. Essa decisão cria um meio mais favorável para a distribuição de forças, uma vez
que a força sobre a interface de adesão seria quase que exclusivamente de natureza
compressiva.

2.19.3 Linha de acabamento

Segundo McLaren; Rifkin; Devaud (1999) a linha de
acabamento pode receber um biselamento periférico com o uso de uma broca esférica para
formar um chanfro profundo. 0 objetivo é melhorar a estética criando um mascaramento da
margem através do efeito "lente de contato". Tal efeito torna-se dispensável nas restaurações
posteriores, pois as margens são virtualmente imperceptíveis em uma distância de
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conversação. Considerando os beneficios limitados e as complicações associadas ao uso dos
biséis, os autores afirmaram que é prudente a confecção de um término circunferencial em
ombro com o angulo o mais próximo de 900.
Sorensen; McLaren; Avera (apud McLaren; Rifkin; Devaud,
1999) observaram num estudo in vitro que a adaptação e a microinfiltração de inlays com
términos biselados ou em angulo reto não apresentaram diferenças significantes. Porém, a
dificuldade em se manter as áreas delgadas do material durante todas as fases de fabricação,
na confecção de inlays com margens biseladas, requer 50% a mais de tempo

2.19.4 Considerações sobre inlay, onlay e veneer. Normas para o preparo

Para Simonetti (1997), o preparo cavitario esta diretamente
relacionado com a adaptação, com o ajuste, com a técnica de cimentação adesiva e,
principalmente, com a estabilidade do resultado estético-funcional da restauração. Uma
configuração de preparo com nitidez é pré-requisito obrigatório para restaurações precisas.
Para isso, o autor lista as seguintes normas gerais para o preparo cavitario:
1. Margens gengivais podem ser preparadas em chanfro ou em
ombro.
2. Angulo interno do ombro deve ser arredondado.
3. Evitar ângulos agudos.
4. Não é necessário o biselamento dos bordos.
5. Sempre que possível, situar as margens oclusais fora dos
contatos oclusais.
6. Em todos os tipos de preparo, a inclinação do esmalte da
margem cervical, em torno de 10 a 30 graus, facilita o ataque
ácido e favorece a fixação adesiva da restauração.
7. Para coroas, o desgaste acompanha a forma anatômica e a
espessura minima de recorte é de 1,5 mm (fissuras) a 2 mm
(cúspides).
8. Para inlays, mínimo de 1,5 mm para a largura dos istmo e
mínimo de 1,5 mm para a profundidade da cavidade.
9. Para onlays, desgaste minmo de 2 mm para o recobrimento
das cúspides.
10. Para facetas estéticas, espessura minima de 0,6 mm.
De acordo com McLaren; Rifkin; Devaud (1999), os preparos
para restaurações/retentores tipo inlay/onlay consistem de ângulos lineares internos
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arredondados com paredes divergentes, margens cavo-superficiais definidas com um espaço
para inserção do material de 1,5 mm de espessura nos sentidos ocluso-gengival e vestíbulolingual. Os autores advertem que o substrato é diferencial na performance do material
restaurador. Ou seja, quando o estresse é aplicado, o material com maior módulo de
elasticidade absorverá a maior parte do estresse. Tal fenômeno acontece nos laminados de
porcelana, extremamente delgadas, mas que, aderidas ao esmalte, se comportam muito bem
clinicamente. Porém, à medida que o substrato de adesão se torna mais flexível, como na
dentina ou uma base de resina composta, maior será a carga de estresse concentrada na
restauração adesiva, o que aumenta as chances de um fracasso. Assim, nos dentes com um
mínimo de remanescente de esmalte, ou em grandes reconstruções, o uso do reforço de fibras
deve ser considerado.

2.19.5 Considerações sobre coroas e PPF reforçadas com fibras - Normas para o preparo

Os preparos dentais para as pontes de polímeros reforçados corn
fibras devem prever espaço adequado tanto para a subestrutura de FRC, corno para as resinas
compostas particuladas de superficie, que irão compor a porção estética. Uma redução de
aproximadamente 1,0mm nas superfícies axiais vestibulares e linguais, e urn mínimo de 1,5
mm oclusal são desejáveis para uma perfeita acomodação dos materiais restauradores.
Preparos apresentam-se chanfrados com paredes axiais em conicidade minima e linhas de
acabamento suaves e continuas com ângulo cavo-superficial de 110 0 a 120° (FEINMAN;
SMIDT,1997).

Freilich et al. (apud MCLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999)
demonstraram que a resistência A. flexão de aproximadamente 900 Mpa, para as resinas
reforçadas com fibras, é aproximadamente o dobro das resistências finais à tensão dos metais
utilizados para restaurações metalo- cerâmicas.

McLaren; Rifkin; Devaud (1999) a firmaram que os preparos de
coroa total devem seguir as mesmas regras utilizadas para coroas totalmente cerâmicas. A
linha de acabamento deve ser em ombro com ângulos lineares internos arredondados. A
redução axial adequada fica em 1,5mm nas regiões estéticas — vestibular — e 1,0mm no
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restante. Nas regiões oclusais ou incisais, uma forma anatômica e óptica ótima pode ser obtida
com desgastes de 1,5 a 2,0mm.

Uma importante utilização para as resinas compostas reforçadas
com fibras é nas próteses parciais fixas conservadoras, onde os retentores são pequenos
inlays. Porém, durante o planejamento do preparo de uma PPF, deve-se fazer considerações
quanto A. direção, ao tipo e ao grau das forças que serão aplicadas A restauração. Em certos
casos, como a fadiga pode por em perigo a integridade dental, pode ser prudente realizar um
onlay total ou parcial em uma cúspide para aumentar a Area superficial de adesão. As
aplicações em PPF, na qual algumas formas de retentor (asa semelhante de Maryland, inlay,
onlay, coroa total) são preparadas em ambos os lados do espaço edêntulo, têm sido
universalmente aceitas. No caso de um dos abutments ser higido, a utilização de uma prótese
em cantilever deve ser considerada. Porém, para a confecção da prótese em cantilever as
propriedades fisicas inerentes dos materiais utilizados devem ser adequadas para resistir
fratura (MCLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999).

0 pôntico também requer planejamento na estrutura em fibra, a
fim de proporcionar correto apoio para a resina sobrejacente. Da mesma forma que na
tecnologia metalo- cerâmica, o ponto fraco do sistema à base de fibras está no material
estético. Areas extensas sem apoio são suceptiveis à fraturas. A resina composta de
revestimento deve ter uma espessura máxima de 2mm (MCLAREN; RIFKIN; DEVAUD,
1999).

As paredes cavitárias na regido das caixas proximais devem
apresentar uma divergência para oclusal em torno de 4 graus. Todas as bordas internas devem
ser arredondadas. Cúspides solapadas são protegidas por um preenchimento resinoso. Na
ausência de cúspides, é desejável um bisel de 1mm de comprimento a 45 graus para mascarar
a possível transição entre a superficie dental e a restauração. Se os dentes pilares são higidos,
os slots a serem preparados devem ser mínimos e exatos, suportando uma prótese de até três
elementos. Preparos assim conservadores são insuficientes para próteses de quatro elementos
ou mais longas. Uma PPF temporária deve ser instalada, mesmo que por poucos dias, para se
prevenir possíveis deslocamentos dos abutments preparados, o que dificultaria ou mesmo
tornaria inviável a inserção da prótese definitiva. Nas PPFs com retentores do tipo inlay, a
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solução mais simples é a inserção de um peintico reforçado com fibras entre as cavidades

preparadas. A fixação das restaurações provisórias as caixas preparadas pode ser feita com
uma resina fotopolimerizável elástica, por ex. Dermit (Vivadent) nos casos de curta resolução.
JA restaurações provisórias de longa duração requerem métodos convencionais, utilizando-se

cimentos sem eugenol, preferencialmente (KREJCI et al., 1999).
0 preparo para a confecção de coroa, pontes e inlays inclui uma
redução oclusal de aproximadamente 1,5mm, e também de 1,5mm no terço oclusal das

paredes axiais, no caso das coroas. As margens para coroas devem descrever um ombro ou
chanfrado profundo com aproximadamente 1,0inm. Os inlays e onlays devem ter um istmo
de, no minim, 1.5mm, com paredes levemente divergentes (GIORDANO, 2000).
A utilização de um design de inlay para os retentores compõe
uma abordagem conservadora e atraente, que pode ser perfeitamente aproveitada nas próteses
FRC. Os critérios para a seleção dos dentes de apoio que poderiam ser utilizados com sucesso
são: (1) dentes higidos ou com restauração minima; (2) dentes abutment aceitáveis em forma,
posição e cor; e (3) dentes abutment com espessura vestíbulo -lingual, suficiente para permitir
um preparo intracoronário com 2mm de profundidade. Os dentes abutment são preparados
seguindo um design de preparo para um inlay classe II, apresentando um degrau proximal
gêngivo-oclusal

curto. A profundidade e a largura do preparo precisam ser de

aproximadamente 2mm. A largura do degrau (caixa proximal) é similar à extensão linguovestibular, com sua extensão gengival determinada

pela junção cemento-esmalte e pela

margem gengival livre. Um comprimento de 1,5 a 2,0mm com a margem gengival localizada
coronalmente à margem gengival livre e à junção cemento-esmalte é o ideal (MEIERS;
FREILICH, 2000).

2.20 Construção
2.20.1 Sistema Belle Glass — Connect

De acordo com Giordano (2000) a construção de uma ponte se
dá conectando os abutments com a fibra de polímero trançada. A resina aplicada flui para
dentro do entrelaçado da fibra, sendo então polimerizada sobre os abutments. 0 peintico é
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confeccionado, aplicando-se belleGlass sobre as fibras e a restauração inteira é polimerizada
na câmara de nitrogênio pressurizada.

2.20.2 Sistema Sculpture - Fibrekor

0 preparo axial deve prever de 1,0 a 1,2mm de desgaste,
terminando em ombro/chanfrado profundo. Para o preparo dos dentes posteriores inclui-se
caixas proximais contíguas ao espaço protético. Nos dentes anteriores, um degrau lingual é o
suficiente. Antes de fabricar os casquetes de Sculpture, os preparos no modelo devem ser
espaçados com borracha do próprio kit. Os casquetes são enrolados e unidos com o FibreKor
até completar a subestrutura da prótese. Na sequência, a resina Sculpture

é aplicada

incrementalmente sobre a subestrutura até a obtenção do formato anatômica desejado. A peça

é polimerizada com luz, polida e glazeada. A polimerização é completada em um forno de
calor/vácuo. Antes da cimentação, a superficie de adesão deve ser jateada

e silanizada

(DENTAL ADVISOR, 1996).

0 Sculpture, uma resina composta baseada em policarbonato, é
aplicada sobre os abutments para então ser polimerizada. 0 material fibroso adicional abraça
os abutments, sendo cortado no comprimento apropriado. Segmentos adicionais de fibra são
envoltos na regido do pemtico, reforçando esta área. Nesta fase a subestrutura de fibras é
submetida a uma polimerização inicial pela luz. A resina composta Sculpture é então
acrescentada sobre a estrutura fibrosa, utilizando-se tonalidades de dentina e esmalte e
fotopolimerizada numa atmosfera pressurizada inerte (nitrogênio), para um acabamento de

superfície, eliminando a camada inibida pela presença do oxigênio (GIORDANO, 2000).

2.20.3 Sistema Targis - Vectris

A ponte de fibra de vidro Targis-Vectris se realiza basicamente
em duas fases. Uma estrutura primária confecionada com a fibra Vectris é posteriomiente
"blindada" com a resina Targis. Como passo inicial, os troquéis são recobertos pelo Vectris
Single. A sua perfeita adaptação ao troquel acontece na unidade Vectris VS1, através de
vácuo e pressão. As coifas são removidas dos troquéis e recortadas em tomo de 1 mm acima
da linha de término. As coifas voltam para a unidade VS1 para finalmente sofrerem a
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polimerização pela luz. Em seguida, as coifas são unidas por uma barra do mesmo material —
Vectris Pontic. A perfeita união entre os pilares (Vectris Single) e a viga (Vectris Pontic) é
obtida pelo recobrimento com a trama (Vectris Frame). 0 conjunto retorna à unidade Vectris
VS1 para a conformação e polimerização final. Nessa fase, a estrutura já está pronta para a
prova intra-oral ou para ser finalizada com o recobrimento estético pelo cerômero Targis
(JOHNKE; KORBER; KORBER; 1996).

0 preparo axial deve ser realizado com pelo menos 1,0mm de
desgaste com acabamento em ombro/chanfrado profundo. 0 Vectris Single (malha)

é

utilizado em modelos de coroas unitárias. Para próteses fixas, o Vectris Pontic (unidirecional)

é colocado inicialmente sobre o espaço protético, apoiando nos pilares, para então o
VectrisFrame (malha) cobrir toda a infra-estrutura. Nesse estágio, a infra-estrutura em Vectris

é adaptada aos modelos numa unidade especial VS1 sob vácuo e pressão. A estrutura de
Vectris é ajustada, jateada e silanizada. Camadas de Targis irão compor a forma anatômica
final. 0 conjunto é polimerizado com luz sob vácuo-pressão. Caso seja decidido pela
cimentação adesiva, a superficie interna deve ser jateada

e silanizada. Em condições

impróprias para adesão, poderá se optar pela cimentação convencional, utilizando-se cimento
de ionômero de vidro ou cimento de fosfato de zinco (DENTAL ADVISOR, 1996).

Para as pontes realiza-se um segundo vazamento da moldagem
final sobre o qual sera executada a construção da estrutura reforçada com fibra. 0 primeiro
vazamento é troquelado a fim de possibilitar ao técnico o refinamento em todas as margens.
Uma fina camada de material de alivio deve ser aplicada aos troquéis até lmm antes da linha
de término (FEINMAN; SMIDT, 1997).

A estrutura do reforço é fotopolimerizada sob vácuo e pressão, o
que ajuda na adaptação do material sobre os abutments e pôritico, reduzindo a porosidade e
melhorando a polimerização dos materiais resinosos. Uma vez formada a estrutura de reforço,
um agente de união é aplicado, assim como a primeira camada do cerômero Targis, o Targis
base. Na seqüência, camadas de dentina e esmalte de Targis são aplicadas até a obtenção da
forma final desejada. A restauração completa é submetida a uma polimerização final,
utilizando-se calor e luz (GIORDANO, 2000).
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2.21 Normas para cimentação

McLaren; Rifkin; Devaud (1999) alertaram que uma das
limitações das resinas compostas, processadas em laboratório, é a falta de ligações duplas
insaturadas disponíveis para a adesão química. Além disso, é difícil condicionar efetivamente
partículas de carga extremamente pequenas de um cerômero — 10 tm no caso do belleGlass,
Ken/Sybron, Orange, CA. 0 jateamento da superfície de adesão mostrou, sob análise de
microscopia eletrônica de varredura, um padrão muito semelhante ao da porcelana
condicionada com ácido hidrofluoridrico, o que pode incrementar a adesão. Uma vez que a
técnica do condicionamento ácido total aparentemente neutraliza

o efeito do eugenol sobre a

presa dos cimentos resinosos, os cimentos temporários à base de eugenol podem ser
utilizados. Previamente A. cimentação, os dentes pilares podem ser microjateados com
partículas de alumínio para remover qualquer resquício de cimento temporário, além de
aumentar a retenção. 0 isolamento absoluto é insistentemente recomendado, quando estão
envolvidos procedimentos de condicionamento ácido e adesão. Para que a remoção do
excesso de cimento não seja urna tarefa dificil e complicada, recomenda-se a aplicação de
uma fina camada de cera na regido marginal nas areas de não-adesão da restauração
inlay/onlay. Antes da cimentação propriamente dita, é prudente testar a inserção para checar
se a cera não está impedindo esta manobra. A medida que os procedimentos de adesão
acontecem, o excesso de cimento fluirá por sobre a camada de cera. Corno o excesso de
cimento pode ser facilmente visualizado em contraste com a cera, a remoção de ambos sera
bastante fácil. Há relatos de fraturas durante a cimentação, principalmente nas restaurações
unitárias totalmente cerâmicas. Isto pode ser atribuído a uma carga puntual gerada pelo
paciente, utilizando um mordente — geralmente um bastão de laranjeira. Como tal incidente
pode ocorrer em restaurações de cerômeros, é aconselhável fazer um molde da superfície da
restauração antes da cimentação. Essa massa de moldagem funcionará como urn amortecedor
interposto entre o dente e o mordente. A força de mordida sera melhor dissipada sobre a
superficie oclusal, minimizando o potencial de fratura.

A peça deve ser jateada internamente corn óxido de alumínio,
coberta com silano, e pincelada com um agente de unido. Os dentes devem ser condicionados
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de forma total. Após a aplicação do primer, um agente de unido deve ser aplicado previamente
à cimentação (GIORDANO, 2000).

A colocação de uma FRC envolveu seis passos: (1) prova inicial
para verificar a oclusão, a forma anatômica, os contatos proximais e a tonalidade; (2)
isolamento dos dentes pilares; (3) preparo dos dentes pilares para a cimentação adesiva —
condicionamento total utilizando ácido fosfórico a 34% a 37% e aplicação de um sistema
adesivo de esmalte e dentina de quinta geração com frasco único ou de quarta geração com
frascos múltiplos; (4) abrasão com jato de ar com óxido de alumínio de 50tim a 60 a 801b/pol
2

da face interna da ponte em FRC, ocasionando retenção micromecânica para o cimento

resinoso; (5) cimentação com um cimento resinoso de unido particulado de polimerização
dual e (6) ajustes finos e polimento (Meiers; Freilich, 2000).

3 DISCUSSÃO

A utilização de fibras para o reforço de estruturas, segundo
relatado no livro de Gênesis da Bíblia Sagrada, já era dominada pelos israelitas, durante o
cativeiro no Egito, quando tijolos eram reforçados com palha (SHUMANN, 2000). Quase
quatro mil anos depois, na década de 60, investigou-se pela primeira vez em Odontologia, a
utilização de fibras de vidro e de carbono para o reforço de próteses totais e removíveis
confeccionadas com resina acrílica (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000b). O sucesso
alcançado em diversas areas da indústria como engenharia naval, aeronáutica e aeroespacial
(TARGIS, 199-?) contagiou outros ramos de atividade técnico-cientica, entre eles a
Odontologia. 0 uso das fibras na clinica diária envolve praticamente todas as especialidades,
especialmente a Prótese e a Dentistica, tendo como objetivo principal o reforço máximo das
resinas (compostas ou acrílicas), polímeros, cerõmeros ou quaisquer materiais que apresentam
comportamento clinico similar as resinas (FELIPPE et al., 2001).

As fibras de reforço atuam nas resinas de maneira análoga
ferragem no concreto (FELIPPE et al., 2001). 0 concreto pode ser comparado a uma resina
híbrida (FELIPPE et al., 2001) por apresentar partículas grandes e pequenas (areia, cascalho,
brita ) aglutinadas por um agente de unido (o cimento e a água de amassamento) (Ri:Bch,
1980; FELIPPE et al., 2001 ). Tanto o concreto ( RUSCHEL, 1974) como a resina possuem
elevada resistência à compressão, porém baixíssima resitência as tensões de tração (FELI PPE
et al., 2001). Para sanar tal inconveniente, no caso do concreto, adiciona-se, no seu interior,
peças em aço, seguindo a direção interna das forças de tração ( RUSCHEL, 1974). Uma
estrutura em resina irá se comportar de maneira similar à uma estrutura em concreto, e
dependerá de um reforço estratégico, seja em metal ou com materiais mais modernos, como
as fibras (FELIPPE et al., 2001).

Uma viga ao ser submetida a uma determinada carga deforma-se
sob a solicitação de flexão. Na borda superior ocorre um encurtamento (presso-flexão ou
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tensão de compressão) e na borda inferior um alongamento (tenso-flexão ou tensão de tração).
( RUSCHEL, 1974). Portanto, os reforços de fibra devem ser posicionados justamente onde a
deformação da barra vai gerar tensões de tração. No caso de uma viga apoiada em dois pilares
em suas extremidades, o local ótimo da colocação de fibra corresponde ao mais próximo
possível da base da barra. Em vigas que apresentam um segmento avançado, como em
balanço, para possíveis cargas entre pilares, a fibra também deve ser disposta na base da
barra. Entretanto, para cargas que incidirem na porção em balanço

(cantilever), um feixe

adicional, próximo à superficie da barra, garantirá a resistência As solicitações de tração que
ali acontecerem (FELIPPE et al., 2001).

A seleção do caso para uma prótese em resina composta
reforçada com fibra inclui: necessidade de um resultado estético ótimo, o desejo de utilizar
uma abordagem adesiva ao dente de abutment Freilich et al.(apud MEIERS; FREILICH,
2000), o desejo de uma prótese sem metal ou porcelana e quando o desgaste potencial dos
dentes antagonistas é relevante (MEIERS; FREILICH, 2000). Um beneficio dessa nova classe
de materiais é a facilidade do reparo, mesmo que ainda não existam dados que ratifiquem a
confiabilidade de tais procedimentos (MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999).

Segundo Felippe et al. (2001) as indicações das fibras em
odontologia estão em constante expansão: núcleos de preenchimento direto; núcleos de
preenchimento indireto; ferulização periodontal; ferulização ortod6ntica; prótese adesiva
direta e indireta, provisórios acrílicos extensos; reparo de dentadura e prótese parcial
removível; coroa pura de resina composta; prótese fixa de resina composta; (DENTAL
ADVISOR, 1996; FELIPPE et al., 2001), amplas restaurações de resina composta; resinas
compostas com fibras na sua composição; diversas situações emergenciais do consultório,
estruturas de prótese fixa sobre implante (FELIPPE et al., 2001).

Feinman e Smidt (1997) relataram um caso clinico onde foi
confeccionada uma ponte de três unidades na regido ântero-superior, combinando facetas
laminadas de porcelana sobre uma subestrutura de resina reforçada com fibras. No entanto,
para Maclaren; Rifkin; Devaud, (1999), a confecção de próteses parciais fixas em resinas
reforçadas com fibras associadas a laminados cerâmicos pode causar concentração de estresse
desfavorável na porção cerâmica. 0 modelo é falível, pois pressupõe uma porcelana de alto
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módulo e friável aplicada sobre uma infra-estrutura de fibras de vidro ou polietileno

infiltradas em resina, com menor módulo. Assim, as resinas compostas otimizadas cerõmeros - por apresentarem uma resistência flexural, semelhante àquela das resinas

impregnadas com fibras, são o material de revestimento ideal.

Já Culy e Tyas (1998)
pontes unitárias

avaliaram o desempenho clinico de

em cantilever, confeccionadas de forma direta, construídas em resina

composta híbrida, reforçadas com um feixe de fibras de polialcano. Os autores justificaram
que a técnica é vantajosa, economicamente, em tempo e em materiais, sendo uma alternativa
de eleição à prótese adesiva convencional com estrutura metálica. Porém, o argumento mais
contundente pela construção das pontes adesivas em cantilever afirmaram que estas têm um
comportamento clinico melhor que as adesivas fi xas com dois retentores porque, num
determinado momento, a resultante dos movimentos oclusais é diferente entre os abutments
de pontes fixas, resultando em tensões elevadas em um dos retentores, o que pode
desencadear o fracasso adesivo. Ainda como vantagens, o uso do fio dental é mais fácil e
eficaz quando há apenas um retentor, a substituição de um único dente anterior em pacientes

jovens não dificultará o crescimento dos maxilares e em pacientes mais idosos para os quais
procedimentos mais complexos estão contra-indicados.

As maiores dificuldades no uso de polímeros acrílicos reside na
impregnação inadequada das fibras com a resina polimérica, devido à viscosidade

relativamente alta e na dificuldade de manejo das fibras, devido ao seu

esfiapamento ou

empalhamento em regiões indesejáveis da prótese (VALLITTU, 1998; VALLITTU, 1999a).
A impregnação deficiente acontece principalmente nos polímeros termopolimerizáveis que
formam uma fase extremamente viscosa, ocasionando um pobre umedecimento. JA nas resinas
acrílicas autopolimerizáveis, devido à menor viscosidade durante o vazamento, ocorre um

melhor molhamento das fibras, resultando numa impregnação de melhor qualidade. Porém,
mesmo com uma massa de baixa viscosidade, podem surgir vazios entre as fibras, diminuindo
assim, consideravelmente a resistência

a

tensão e o módulo de elasticidade da fibra

impregnada. De outra forma, a viscosidade da resina acrílica pode ser dominada através da
variação da proporção pó/liquido da mistura. Teoricamente, a viscosidade reduzida deveria

melhorar a impregnação das fibras, porém, a saturação de liquido monomérico na mistura
aumenta a contração de polimerização, causando um rompimento entre as fibras e a matriz
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polimérica. Além disso, uma maior contração de polimerização da resina no interior da fibra
de reforço poderá distorcer ou empenar discretamente o aparelho, comprometendo a
qualidade final do trabalho. A impregnação inadequada gera diversos inconvenientes para o
uso das fibras. Regiões impregnadas de forma inadequada elevam a sorpção de água,
promovendo o efeito hidrolitico, podendo comprometer as propriedades mecânicas da resina.
Ainda relacionado A. impregnação deficiente, ocorre a descoloração prematura, devido
infiltração de microorganismos orais nos vazios existentes entre as fibras

e a resina

(VALLITTU, 1999a). Vallittu (1998) ressaltou que a qualidade de uma restauração
provisória depende de uma boa integridade marginal e da rigidez e resistência adequadas.
Para solucionar o problema de impregnação das fibras com polimeros de alta viscosidade, foi
desenvolvido um reforço de fibra de vidro experimental pré-impregnado Stick. Clinicamente,
as cargas necessárias para fraturar as restaurações provisórias, reforçadas com Stick, foram
um pouco maiores que aquelas de força oclusal máxima na regido de molares (600 a 1200 N).
Vallitu e Narva (1997), analisaram a resistência ao impacto da resina acrílica reforçada com
fibras híbridas. Os autores concluiram que as fibras adicionais, seja fibras de vidro ou de
aramida, na superficie da prótese não trouxe alteração significatriva na resistência ao impacto.
Tal achado é relevante, pois as fibras que porventura podem ficar expostas na superficie da
prótese, após um polimento, podem acarretar irritação mecânica à mucosa oral.

Uma prótese reforçada por fibras sera contra-indicada quando: o
controle da umidade inviabilizar a técnica de adesão; uma prótese que envolva dois ou mais
pônticos ou pônticos longos; pacientes que apresentam hábitos parafuncionais; a presença
de porcelana não glazeada em posição antagônica à prótese; pacientes que fazem uso
abusivo de bebidas alcoólicas (MEIERS; FREILICH, 2000); pacientes com gengivite
crônica ou aguda ou quando o limite cervical do preparo for estendido subgengivalmente
Freilich et al., (apud NISHIOKA et al., 2001).

Os cerômeros, também conhecidos como "polimero cerâmico
otimizado", "polímero vítreo cerâmico", "polimerocerdmicos"

(ARMSTRONG;

KIMBALL,1999), "polividro", "resina composta melhorada com ligações cruzadas
aumentadas e elevado grau de polimerização" (MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999),
"polyglass", "vitróide orgânico" (FONSECA et al., 2001), "porcelanas de vidro polimérico",
"polímeros de vidro" ( NISHIOKA et al., 2001) são uma novidade mundial resultante de uma
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adequada combinação de finíssimas partículas de cerâmica (0,04 e 1 11m) em teor muito
elevado (aproximadamente 75% a 85 % em peso), e uma matriz orgânica polimérica
(TARGIS, 199-?). Os produtos dessa nova categoria de materiais têm melhorado, de forma
surpreendente, as propriedades, comparando aos antecedentes compósitos resinosos baseados
em BisGMA, uretano e policarbonato, (ARMSTRONG; KIMBALL,1999) reunindo em um
só material, as vantagens da cerâmica (estética, resistência à abrasão, elevada estabilidade)
com as vantagens dos modernos compósitos (desgaste simples, excelente polimento, união ao
compósito de cimentação, resistência A. fratura, reparação em boca) (MACLAREN; RIFKIN;
DEVAUD, 1999; TARGIS, 199-?).

Os cerômeros apresentam diversas vantagens, a saber:
resistência flexural elevada, unido química com os cimentos resinosos (NISHIOKA et al.,
2001) e dureza semelhante A. do esmalte, resultando em um desgaste muito semelhante ao dos
dentes naturais (ARMSTRONG; KIMBALL, 1999; Nishioka et al., 2001). Armstrong e
Kimball (1999) citam a excelente estabilidade de cor decorrente da minima absorção de dgua,
o módulo de elasticidade bastante semelhante ao da dentina, o diferencial estético pela
independência as estruturas metálicas e a facilidade no manuseio laboratorial e clinico. 0
reparo intra-oral é mais fácil que na porcelana (ARMSTRONG; KIMBALL, 1999;
NISHIOKA et al., 2001) apesar de que ainda não existam dados que ratifiquem a
confiabilidade de tais procedimentos (MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999).

Comercialmente são disponibilizados por diversas companhias:
1.Artglass (Heraeus Kulzer), 2. BelleGlass HP (Kerr/Sybron), 3.Diamond Crown (Dental
Research Materials), 4. Herculite XRVT (Kerr, USA), 5.Sculpture (Jeneric/Pentron)

e 6.

Targis (Ivoclar Vivadent) (ARMSTRONG; KIMBALL,1999).

De acordo com Fonseca et al. (2001) o Artglass, um cerómero
cuja carga é composta de microparticulas de silica e partículas de silicato de bário, é resistente
A. fratura, à placa bacteriana bem como à descoloração. Apresenta boa radiopacidade

e

absorve bem os impactos oclusais, resultando em melhor desempenho fisiológico. Deve ser
utilizado com o máximo de critério em pacientes com bruxismo, com má -higiene bucal e com
problemas periodontais.
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A resina Solidex é uma resina laboratorial micro -híbrida, que

promete as vantagens estéticas das porcelanas A facilidade de manuseio das resinas em um só
produto. É composta de 53% em microfilamentos cerâmicos inorgânicos, 25% de copolimeros
com resina multifuncional e 22% de resinas convencionais. Os microfilamentos cerâmicos
garantem a resistência A abrasão. Já as partículas orgânicas resultam em um material
homogêneo e capaz de atingir um bom polimento Devólio (apud NISHIOKA et al., 2001).

No belleGlass as partículas de preenchimento, correspondentes A
carga, são feitas de vidro de bário- alumínio -silicato com tamanhos diferentes para o material
dentina e opaco/dentina. Os materiais de esmalte são compostos de vidro de borosilicato, com
diâmetros de 0,4 a 0,6 pm o que confere propriedades ópticas (transluscência e opalescência),

semelhantes àquelas observadas em dentes naturais. Além disso,

o fino tamanho das

partículas favorece um alto polimento. Maclaren; Rifkin; Devaud (1999) relataram um caso

clinico de 60 próteses unitárias em belleGlass sem qualquer fracasso em 1 ano de
acompanhamento. Leinfelder (apud MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999) acompanhou
restaurações em belleGlass durante 5 anos e observou que o desgaste foi menor que 1,5 pin
por ano. Ainda não foi observado qualquer evidência de fratura, cárie secundária e uma
avaliação subjetiva não relatou perda observável de polimento de superficie. Entretanto, em
um estudo onde 15 próteses parciais fixas com o sistema Sculpture/Fibrekor, foram
acompanhadas durante 7 meses, houve uma diminuição no brilho de superficie, que já foi
observado a partir da segunda semana, após a colocação das próteses Freilich et al. (apud
GIORDANO, 2000).

A resistência à abrasão pela escova dental é semelhante entre
cerõmeros e dentina. Dessa forma, o cuidado profissional posterior deve evitar o uso
inadequado de instrumentos manuais, como curetas periodontais, a utilização de jatos de
bicarbonato de sódio bem como pastas de polimento de média/alta abrasividade. Os
instrumentos manuais devem ser utilizados com o máximo de cuidado e, se possível, dar
preferência aos instrumentos plásticos (KREJCI et al., 1999).
Armstrong e Kimball (1999), a fi rmaram que os cerõmeros sem
reforço algum apresentaram uma resistência flexural da ordem de 125 Mpa (± 25 Mpa). A
adição de fibras aos cerõmeros, melhorou de forma significativa as propriedades fisicas do
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material (MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999), como a resistência flexural, o módulo
flexural, a rigidez estrutural (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000)e, consequentemente,
no aumento da resistência à fadiga (VALLITTU, 1999). Isso possibilita resistências flexurais
da ordem de 1000 Mpa, suficiente o bastante para a confecção de pontes com um vão de até
20 mm entre pilares Karmaker et al., (apud ARMSTRONG; KIMBALL,1999).

Segundo Vallittu (1999b) o fracasso das próteses adesivas com
metal tem sido atribuído as dificuldades encontradas na adesão da resina à superfície das ligas
metálicas, porém há fortes indícios de que a causa dos freqüentes desprendimentos das
restaurações adesivas metálicas seria a rigidez estrutural inerente ao metal. Como os dentes
apresentam um certo grau de mobilidade quando em função, forma-se um estresse repetitivo
de tensão e compressão na interface entre cimento resinoso e estrutura metálica. Uma maneira
de minimizar esse fenômeno consiste na escolha de materiais com menor rigidez estrutural
que a liga metálica fundida (VALLITTU, 1999b; VALLITU; SEVELIUS, 2000), obtendo-se
um correto arranjo entre uma fase com elevado módulo de elasticidade e resistência, com
uma segunda fase que tem um módulo de elasticidade mais baixo e uma tenacidade mais alta
(SIMONETTI, 1997; LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000b).

Como qualquer material exógeno ao corpo humano, as fibras
podem causar problemas de saúde. As fibras de vidro, por exemplo, devido ao seu tamanho
diminuto podem ser aspiradas e depositadas nos pulmões se manuseadas sem a utilização de
máscara. Existe também a possibilidade de irritação cutânea quando manuseadas sem o uso de
luvas. Além disso, as fibras que porventura ficarem expostas intra-oralmente podem causar
inflamação gengival, de forma direta pela irritação mecânica ou indiretamente pelo acúmulo
de placa bacteriana (GIORDANO, 2000). Torbjiirner et al. (1996) alertaram que ha indícios
de reações tóxicas e alérgicas na utilização de resinas epóxicas (associadas aos pinos de fibra
de carbono).

A construção de qualquer prótese sem suporte metálico
pressupõe um profundo conhecimento das propriedades mecânicas das resinas reforçadas com
fibras. Comparadas aos materiais restauradores tradicionais, as propriedades mecânicas das
fibras de reforço mostram-se extremamente complexas. Enquanto, nas ligas metálicas as
propriedades mecânicas são uniformes, homogêneas e isotrópicas, permanecendo inalteradas,
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independente da direção das cargas, com as fibras ocorre de forma distinta. Suas propriedades

mecânicas dependem do sentido de aplicação das forças, bem como da direção das fibras na
estrutura. Logo, nas fibras imidirecionais, dispostas de forma paralela, a resistência de
suportar forças é muito maior quando essas forças são longitudinais e não transversais A
direção das mesmas (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000b).

Segundo Freilich et al. (apud NISHIOKA et al., 2001) as fibras
utilizadas para reforçar resinas são classificadas da seguinte forma: quanto ao tipo de fibra:
vidro, carbono, kevlar e polietileno; quanto A orientação: unidirecional ou com característica
de trama e quanto A ausência ou presença de pré-impregnação com resina.

As fibras de vidro, compostas basicamente de óxidos de

silicona, alumínio e magnésio, têm um diâmetro que varia de 10 a 25 p.m. Suas propriedades
independem da direção da carga o que as torna mais maleáveis que as fibras de polietileno
(DENTAL ADVISOR, 1996).

Do ponto de vista estético, as fibras de vidro são quase

invisíveis quando imersas em resinas acrílicas para base de prótese (UZUN; HERSEK;
TINÇER, 1999). Felippe et al., (2001) citaram algumas marcas comerciais: Vectris — Ivoc lar,
FibreKor — Jeneric/Pentron, Luscente Anchor — Dentatus.

As fibras de polietileno, assim como as fibras de vidro, possuem

translucidez tal que reforça sua indicação para o uso clinico odontológico, podendo reforçar
estruturas de forma praticamente invisível (FELIPPE et al., 2001). Vallitu (1999a) afirmou
que fibras de polietileno de peso molecular ultra-alto, que inclusive são comercializadas para
uso odontológico, não se aderem adequadamente A matriz polimérica, e apresentam uma baixa
resistência A compressão (DENTAL ADVISOR, 1996). Comercialmente são representadas
pelo Ribbond e Connect disponibilizadas pelas empresas Ribbond e Kerr, respectivamente

(FELIPPE et al., 2001).

As fibras de carbono melhoram a resistência A flexão, ao
impacto, previnem a fratura do material e reforçam a resina. Entretanto, a coloração escura,
inerente a esse material, pode ser indesejável na confecção de próteses, por constituir-se num
problema estético (UZUN; HERSEK; TINÇER, 1999; FELIPPE et al., 2001). Por esse
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motivo, sua utilização se concentra em pinos pré-fabricados para confecção de núcleos de
preenchimento; p. ex.: C-post e Esthetic Post - Bisco (FELIPPE et al., 2001). 0 Composipost
também chamado de C-Post (E.U.A.) é um sistema de pino endodiintico e núcleo baseado no
principio de reforço com fibras de carbono, estiradas e alinhadas, imersas em uma matriz de
resina epóxica.. Sua forma cilíndrica é intercalada por dois estágios de assentamento em
forma cônica A tensão uniforme das fibras de carbono conferem uma alta resistência aos
pinos para proporcionar estabilidade e distribuição do estresse. De acordo com o fabricante, a
força de tensão do pino Composipost é de 1600 MPa, superior aos pinos metálicos que podem
variar de 114 a 654 MPa. O módulo médio de elasticidade é de 21 GPa, segundo o fabricante.
Fredriksson et al. (1998), acompanharam 236 pacientes que tiveram seus dentes restaurados
com pinos de resina epóxica reforçada com fibra de carbono. A duração do estudo variou de
27 a 41 meses com 98% de sucesso. TorbjEorner et al. (1996) estudaram as propriedades
mecânicas e efeitos citotóxicos do Composipost. Segundo os autores, a proposta do pino

Composipost (R.T.D, Meylan, France) é aproximar as propriedades mecânicas do material
daquelas apresentadas pela dentina radicular. Quanto ao teste de citotoxicidade, não foram
detectadas mudanças celulares na vizinhança de qualquer pino Composipost, apesar da
advertência dos autores para a não correlação direta dos resultados deste estudo para
condições in vivo. Os autores a firmaram que um material de pino com um módulo de
elasticidade semelhante àquele da dentina estaria menos predisposto a induzir fraturas
radiculares que os pinos metálicos. Entretanto, os achados não comprovaram que

o

Composipost tem propriedades semelhantes à dentina. Além disso, os resultados do estudo
mecânico tornaram evidente a degradação do Composipost, afetando suas propriedades
mecânicas, quando sob condições simuladoras da situação intra-oral.

O kevlar fornece as fibras mais (UZUN; HERSEK; TINÇER,
1999; FELIPPE et al., 2001), porém, além de seu preço ser bastante elevado, sua cor pouco
translúcida e esbranquiçada deixa a desejar no quesito estética (FELIPPE et al., 2001),
limitando sua utilização a certas aplicações intrabucais Solnit (apud UZUN; HERSEK;
TINÇER, 1999). Comercialmente, está representado pelos produtos Fibreflex — Biocomp e
Aramid (FELIPPE et al., 2001).

0 arranjo e a orientação das fibras origina a classificação quanto
arquitetura. As fibras podem ser unidirecionais, trançadas ou entrelaçadas (DENTAL
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ADVISOR, 1996), também chamadas de reticuladas (LABORATÓRIO DE PRÓTESE,
2000b). Os produtos unidirecionais (FibreKor, Splint-It! e Vectris Pontic) têm as fibras
longas, continuas e paralelas entre si (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000), correndo na
mesma direção, apresentando as mais altas resistências flexurais (FELIPPE et. al., 2001), por
isso, indicados na fabricação de próteses fixas (DENTAL ADVISOR, 1996; VALLITTU,
1999a). 0 efeito de reforço das fibras unidirecionais é chamado de anisiotrópico em contraste
As fibras entrelaçadas que reforçam o polímero em duas direções, descrevendo um efeito
ortotrópico (VALLITTU, 1999a). A arquitetura também implica no manuseio das fibras
(FELIPPE et al., 2001). Produtos com fios longitudinais tendem ao desfiamento, quando
cortados (DENTAL ADVISOR, 1996; FELIPPE et al., 2001). Os produtos trançados
(GlasSpan, Connect) apresentam feixes de fibras trançados, como em uma trança de cabelo. A
padronagem entrelaçada (Ribbond, Splint-It!) da a característica de um tecido, onde as fibras
correm perpendicularmente umas As outras (DENTAL ADVISOR, 1996), tornando muito
mais fácil o corte (FELIPPE et al., 2001).

Segundo Felippe et al. (2001), o volume de fibras influencia
diretamente na resistência estrutural. Nos sistemas pré-impregnados, o cálculo volumétrico,
feito pelo próprio fabricante, mostrou uma relação ideal em torno de 45% de fibra na
estrutura. Nos outros sistemas, onde a incorporação fica A cargo do profissional de
laboratório, ou do próprio dentista, o volume correto ainda permance uma incógnita
(FELIPPE et al., 2001) resultando, comumente, em baixas frações de volume e união
insatisfatória entre fibra e matriz resinosa (ALTIERI et ai., 1994).

Os sistemas pré-impregnados apresentam diversas vantagens
como menos passos

e facilidades de manuseio para o operador, ótimas propriedades

mecânicas, impregnação homogênea com resina e propriedades de manipulação estáveis.
(DENTAL ADVISOR, 1996; FELIPPE et al., 2001). Durante o processo são monitorados a
viscosidade da resina utilizada, a velocidade de impregnação e a tensão exercida sobre as
fibras (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000b). Segundo Meiers e Freilich (2000) dois
materiais estão comercialmente disponíveis atualmente: FibreKor com sua resina particulada
de revestimento Sculpture e Vectris com a respectiva resina Targis.
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0 sistema Sculpture/FibreKor inclui a associação de uma resina
composta (Sculpture) a uma trama de vidro pré-impregnada com resina

(FibreKor)

(GIORDANO, 2000), podendo ser utilizado tanto para a reposição de dentes no segmento
anterior como posterior (METERS; FREILICH, 2000), participando da construção de pontes
anteriores e posteriores de até três elementos (LABORATÓRIODE PRÓTESE, 2000a). A
resistência flexural para a trama fibrosa fica em torno de 500 mPa (GIORDANO, 2000).
Estudos laboratoriais demonstram que

o desgaste do Sculpture é um tanto inferior ao do

Targis (Giordano, 2000) com um desgaste generalizado menor que 3 tm/ano, e desgaste
localizado menor que 11.1m/ano (ARMSTRONG; KIMBALL 1999). E Dryer e Sorensen (apud
GIORDANO, 2000) demonstraram que a qualidade de polimerização do Sculpture é maior
do que a do Targis, por causa da atmosfera de nitrogênio pressurizada, utilizada na
polimerização. Isso evita a inibição da polimerização pelo oxigênio, acarretando uma
superficie com melhor qualidade, tornando-a mais resistente ao desgaste.

A matriz da resina microhibrida do Sculpture é composta
basicamente de policarbonato dimetacrilato, dimetacrilato etoxilado A

e trietilenoglicol

dimetacrilato. 0 tamanho médio das partículas é de 0,6 wm, perfazendo uma saturação acima
de 75% em peso (ARMSTRONG; KIMBALL,1999; METERS; FREILICH, 2000). 0
processamento do material se dá por luz, gas nitrogênio sob pressão, calor e vácuo. É um
material de fácil manuseio em laboratório. Possui translucidez, evidenciando as cores desde a
profundidade e brilho de superfície favorável, permitindo a criatividade nas diversas
composições e combinações por parte dos técnicos (ARMSTRONG; KIMBALL,1999;
LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000a). Jia et al. (apud ARMSTRONG; KIMBALL, 1999)
relata o comportamento do Sculpture frente à absorção de agua. Segundo o autor, sua
absorção de água é muito baixa (12mg/mtri3/ semana) o que contribui para a estabilidade
cromática a longo prazo.

Fibrekor é uma fibra de vidro unidirecional composta por silica,
magnésio e alumínio, pré-impregnada com resina (ARMSTRONG; KIMBALL, 1999;
MEIERS; FREILICH, 2000) utilizada para substituir infra-estruturas metálicas em pontes
fixas de até três elementos, seja na região anterior ou posterior (LABORATÓRIO DE
PRÓTESE, 2000a). As estruturas construídas com Fibrekor apresentam elevada resistência
flexural (LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000a), aproximadamente 1000 Mpa
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(ARMSTRONG; KIMBALL, 1999). As fibras estão dispostas em duas larguras cinco cores
(ARMSTRONG; KIMBALL,1999; LABORATÓRIO DE PRÓTESE, 2000a) . com
translucidez tal que permite uma interação óptica entre a dentina subjacente

eo

polimerocerdmico. Vale salientar que o vão livre para o ptintico não deve exceder 15mm e
que o sistema Fibrekor/Sculpture esté contra-indicado em pontes com mais de três elementos
e em próteses sobre implantes retidas por parafusamento (LABORATÓRIO DE PRÓTESE,

2000a).

0 sistema Targis-Vectris, lançado no mercado norte-americano
em 1996 ( GIORDANO, 2000), permite o feitio de coroas e pontes livres de metal, uma vez
que o material para estruturas Vectris e o material para revestimento estético Targis possuem
uma natureza química bastante similar, e propriedades fisicas coordenadas entre si
(SIMONETTI, 1997). Segundo Ktirber e K6rber (1996), as pontes fixas em Targis-Vectris
têm um forte apelo pelo seu pouco peso, elevada resistência à ruptura, e excelente estética,
decorrente de sua adaptação foto6ptica ao arco dental. Sua aplicação é restrita ao segmento
posterior (GIORDANO, 2000; MEIERS; FREILICH, 2000).

0 sistema restaurador consiste de Targis (Ivoclar), um eel-timer°
plástico, fotoativado, disponível em 20 tonalidades e Vectris (Ivoclar), uma resina composta
fotopolimerizável pré-fabricada reforçada com fibra de vidro (KREJCI et al., 1999).

Targis é um polímero otimizado com cerâmica, obtendo, dessa
forma, a classificação de certimero (CeramicOptimized Polymer) (JOHNKE, KÓRBER,
KORBER, 1996; SIMONETTI, 1997). A matriz orgânica é formada por dimetacrilato de
uretano, decanodioldimetacrilato e Bis-GMA. A carga inorgânica é composta por vidro de
bário silanizado, óxidos mistos silanizados e dióxido de silício altamente disperso
(SIMONETTI, 1997; METERS; FREILICH, 2000), com um teor de aproximadamente 77 %
em peso (KREJCI et al., 1999). Johnke; K6rber; K6rber, (1996) a fi rmaram que esse valor é
um pouco maior, atingindo 85% em peso com as partículas cerâmicas, submicroscópicas,
apresentando um diâmetro tão somente de 0,75 gm. Já segundo Meiers e Freilich, (2000), no
Targis, o tamanho médio das partículas é de 1 gm, sendo preenchido em 78 % em peso.
Simonetti (1997) observou que o alto teor de carga inorgânica, confere ao Targis
propriedades estéticas, semelhantes as das cerâmicas, mas sem perder as facilidades de
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manipulação dos sistemas resinosos. 0 cerômero Targis apresenta uma resistência à flexão,
sob a norma EN ISSO 6872 de 140 MPa contra 80 Mpa da cerâmica. Comparado ao

compósito, de acordo com a ISO 10477, alcançou cerca de 150 Mpa contra 80 Mpa do
material resinoso (TARGIS, 199-?). Além de ser o material de revestimento exclusivo para

Vectris, Targis pode ser utilizado, de forma independente, na confecção de inlays, onlays,
facetas estéticas e coroas anteriores. 0 cerômero está disponível em um sistema modular
com as 20 cores mais utilizadas, seguindo a escala universal Chromascop (SIMONETTI,

1997). Sua polimerização se di por luz e calor (MEIERS; FREILICH, 2000) no aparelho
Targis Power (Ivoclar) (KREJCI et al., 1999).

0

nome

"Vectris"

deriva da geometria de vetores,

simbolizando também a transmissão especifica de forças (TARGIS, 199-?). Vectris é um
material composto, reforçado com fibras de vidro, disponível em três apresentações

(JOHNKE; KORBER; KORBER, 1996; KREJCI et al., 1999; SIMONETTI, 1996;
MEIERS; FREILICH, 2000). 0 Vectris—Single, com 45 % em peso de fibras de vidro
(SIMONETTI, 1997) e cerca de 1,4 mm espessura (KREJCI et al., 1999), é utilizado na
confecção de coifas para coroas posteriores (SIMONETTI, 1997). 0 Vectris-Pontic, com 65
% em peso de fibras de vidro (SIMONETTI, 1997), com aproximadamente 2mm de
espessura, e as fibras de vidro com 14pm de diâmetro orientadas unidirecionalmente
(KREJCI et al., 1999), são destinadas para a execução de estruturas em pontes anteriores e
posteriores. JA o Vectris-Frame, apresentando 50 % em peso de fibras de vidro

(SIMONETTI, 1997), composto por um entrelaçamento acetinado de fibras cortadas
diagonalmente a 30 graus (MEIERS; FREILICH, 2000) com aproximadamente 1 mm de
espessura, (KREJCI et al., 1999) é utilizado para completar a elaboração de estruturas de
pontes anteriores e posteriores (SIMONETTL 1997). 0 dimensionamento de Vectris prevê
excelente estabilidade, certo grau de elasticidade e coerente distribuição das tensões em

situações onde cargas continuas e repetitivas são aplicadas em estruturas de peso mínimo
(TARGIS, 199-?). A fotopolimerização completa e o selamento da trama do Vectris
acontece na unidade Vectris VS1 (Ivoclar) sob calor, pressão e fotopolimerização (KREJCI
et al., 1999).

De acordo com Giordano (2000) dados da Ivoclar revelam
valores de resistência flexural de 860 mPa para o Vectris Pontic e aproximadamente 430 a

84

500 mPa para o Vectris Frame e Single. Entretanto, testes independentes do material Vectris
Pontic aferiram uma resistência flexural de 450 a 710 mPa. Para Freilich (apud
GIORDANO, 2000), tais diferenças podem ser atribuidas a diferenças na metodologia do
teste ou a uma falha propriamente dita. Valcanaia (2000) durante ensaios para verificação da
resistência flexural em corpos de prova, observou espaços vazios, tanto no cerômero Targis
como na fibra Vectris, associadas com traços de fraturas.

A fibra Vectris, ao contrário do metal, possui um módulo de
elasticidade similar ao do dente natural. Enquanto uma liga metálica possui um módulo de
elasticidade em torno de 200'000 Nimm 2, Vectris situa-se na faixa dos 11'300 Nimm 2 ,
bastante próximo dos 16 a 18'000 Nimm2 da dentina. Isso é um ponto favorável na
distribuição da tensão e na manutenção da estabilidade (TARGIS, 199-?).

Nos produtos impregnados pelo profissional, há maior liberdade
na escolha da resina composta (DENTAL ADVISOR, 1996) porém, como as fibras são
submetidas à um molhamento com um sistema adesivo, para então serem "imersas" na massa
resinosa (FELIPPE et al., 2001) pode haver a possibilidade de contaminação da superficie das
fibras durante a manipulação, bem como uma impregnação incompleta dos feixes de fibras,
resultando em propriedades flexurais mais baixas e um consumo de tempo maior (DENTAL
ADVISOR, 1996).

Para esplintagem é melhor utilizar uma resina composta
reforçada com fibras unidirecionais pré-impregnadas (Splint-It!). Os materiais impregnados
manualmente (Connect, GlasSpan, Ribbond) são vantajosos quando os dentes não estão
alinhados (DENTAL ADVISOR, 1996).

Felippe et al. (2001), salientaram alguns detalhes que devem ser
observados no trabalho com as fibras. É prudente não tocá-las com os dedos, com luvas de
látex ou com instrumentos contaminados para o não comprometimento dos procedimentos
adesivos. A impregnação pode ser feita toda de uma vez, ou progressivamente. Via de regra, a
fibra nunca deve ficar exposta ao meio bucal, devendo ser totalmente recoberta por resina,
evitando-se assim, pigmentação acelerada da regido, degradação da resina por infiltração
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acelerada de líquidos, desconforto do paciente ao sentir os fios soltos na superficie e irritação
gengival devido A facilidade de acúmulo de placa bacteriana no local.

0 sistema Ribbond é composto de um elo transversal de fibras
de polietileno (GIORDANO, 2000) com elevados peso molecular e módulo de elasticidade, e
após receberem um tratamento eletroquimico, sua superficie torna-se bastante reativa As
resinas acrílica ou composta Belvedere (apud NISHIOKA et al., 2001).

Sua utilização pode ser laboratorial para a construção de pontes
em resina composta, similar ao sistema belleGlass/Connect, ou diretamente no consultório
(GIORDANO, 2000), apresentando a melhor tranquilidade e facilidade de uso, inclusive, não
alargando após o corte (DENTAL ADVISOR, 1996). A neutralidade de cor favorecendo a
estética, a baixa absorção de água e a biocompatibilidade (FONSECA et al., 2001),
proporcionam ao paciente segurança suficiente para o exercício de suas atividades diárias
(NISHIOKA et al. 2001). Entretanto, Laboratório de Prótese (2000b) recomenda que somente
Fibrekor e Vectris estão indicadas para pontes definitivas de três elementos sem suporte
metálico. Tal afirmação baseia-se no fato de que, enquanto a Fibrekor e a Vectris Pontic
possuem módulos de flexão em torno de 28 Gpa, a Ribbond apresenta índice de apenas 3,9
Gpa, enquanto a Connect atinge 8,3 Gpa. Ainda, de acordo com esses dados, as fibras
Glasspan e Splint-it também não podem e não devem ser indicadas para a confecção de pontes
fixas definitivas.

A utilização do Ribbond tornou-se rotineira como material para
esplintagem periodontal (FONSECA et al., 2001), como núcleos de preenchimento
endod6ntico (GIORDANO, 2000; FONSECA et al., 2001) como reforço e reparo de
restaurações provisórias, próteses totais/parciais (GIORDANO, 2000), pontes adesivas diretas
(FONSECA et al., 2001; Nishioka et al. 2001), estruturas de próteses adesivas (FONSECA et
al., 2001) e, eventualmente, em aplicações ortodõnticas Giordano (apud NISH1OKA et al.
2001).

Após a impregnação manual do entrelaçado pela resina, o
conjunto alcança uma resistência flexural da ordem de 200 a 275 mPa, com um módulo de
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elasticidade de, aproximadamente, 8 gPa. 0 baixo módulo de elasticidade indica uma
resistência à deformação sob stress muito menor do que nos sistemas Vectris e FibreKor
(GIORDANO, 2000).

Shuman (2000) descreveu um caso clinico onde um paciente
com 70 anos de idade recebeu uma prótese adesiva direta, confeccionada com o próprio dente
natural - dente 12 - associada A. fibra Ribbond. Após 6 meses, a prótese apresentava-se em
perfeitas condições estrutural e estética.

Segundo Nishioka et al. (2001), as próteses adesivas indiretas
promovem um mínimo desgaste dental, porém as aletas axiais e os apoios oclusais, quando
em metal, prejudicam a estética. Dessa forma, o paciente precisa optar entre um maior
desgaste de estrutura dental ou o aparecimento do metal. Os autores realizaram uma prótese
adesiva, associando a fibra Ribbond ao eel -timer° Solidex.Uma paciente de 37 anos
apresentava ausência do elemento 46, perdido há 16 anos. 0 dente 45 estava higido e o 47
com uma restauração tipo classe I em amálgama. Os dentes pilares foram preparados de
forma a acomodar e reter a estrutura de resina reforçada com fibra. As faces linguais foram
chanfradas supragengivalmente com um desgaste de 1,2 a 1,5 mm de profundidade. Os apoios
ocluso-proximais foram dimensionados com uma profundidade e largura mínimas de 1,5 mm
e 2,0 mm, respectivamente. Os autores afirmaram que a técnica é simples e rápida e
conservadora. Entretanto, essa afirmação parece equivocada, pois atribui-la como
conservadora, ignora-se qualquer referencial. Em relação a uma prótese fixa convencional,
onde o desgaste para retentores tipo coroa se faz necessário, certamente será conservadora,
porém se comparada a uma prótese adesiva, não é aceitável o adjetivo "conservadora".

O GlasSpan é uma fibra de vidro trançada (BELHE, 1997)
destinada ao uso clinico e laboratorial (GIORDANO, 2000). 0 produto vem embalado em
tubos de vidro para evitar a contaminação e seu emprego visa a confecção de coroas e pontes
reforçadas por fibras. É perfeitamente adaptável ao dente antes ou após fotopolimerizado.
Apresenta uma boa unido, é durável e 75% dos dentistas que utilizaram recomendariam e
comprariam (DENTAL ADVISOR, 1996). A resistência flexural da resina infiltrada e
polimerizada

sobre as fibras atinge 266 a 321 mPa e um módulo de elasticidade de

aproximadamente 14 gPa (GIORDANO, 2000).
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Belhe (1997) relatou urn caso clinico evidenciando os três
quesitos fundamentais para a restauração de dentes, tratados endodonticamente: resistência,
flexibilidade e estética. 0 autor propôs a criação de um "monobloco" de pino, núcleo e
cimento, que "fusionados" A. dentina da raiz, formam uma composição de materiais
heterogêneos, porém com módulos de elasticidade semelhantes. Para isso, foi selecionado um
tubo de fibra de vidro trançada (Glasspan, Exton PA) que permitisse o dobramento e inserção
completa no canal radicular. Paiva et al. (2001) apresentaram, num caso clinico, urna técnica
alternativa para a manutenção de espaço anterior na Clinica Infantil, utilizando mantenedores
reforçados com fibra de vidro trançada Glasspan.

As fibras de kevlar precisam de uma tesoura cerâmica para
serem cortadas. A impregnação com resina consome tempo e as fibras esfiapam durante a
impregnação. Além disso, as fibras são de dificil adaptação. O molhamento com resina de alta
viscosidade é uma manobra difícil e a cor amarelada é um empecilho à estética (DENTAL
ADVISOR, 1996).

As tiras Fiber-Splint são muito largas para o uso clinico e
apresentam dificuldades de manuseio devido ao esfiapamento (DENTAL ADVISOR, 1996).

0 sistema BelleGlass HP / Connect é composto de uma resina
submicro (belleGlass HP) associada a uma fibra trançada de polietileno (Connect). A
belleGlass é oferecida com uma variedade de tons dentina e esmalte, e é polimerizada de
maneira similar ao Sculpture onde luz e calor são aplicados sob pressão de nitrogênio.
(GIORDANO, 2000). Possui uma boa união, é durável e 90% dos dentistas que utilizaram
recomendariam e comprariam. Entretanto, as instruções precisam ser melhoradas e rasga
quando cortado (DENTAL ADVISOR, 1996). De acordo com o fabricante, a resistência
flexural é aproximadamente 147 mPa. Após a infiltração da resina nas fibras Connect, a
resistência esperada fica em torno dos 220 a 340 mPa com um baixo módulo de elasticidade
de aproximadamente 8 a 10 gPa (GIORDANO, 2000).
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Segundo Feinman e Smidt (1997) a redução dental para todas as
restaurações é ditada por três pré-requisitos: extensão do preparo para adesão adequada,
espessura da restauração, a fim de se obter resultados estéticos adequados e espaço oclusal
livre para função e guia anterior adequadas. De acordo com Chiche e Pinault (apud
FEINMAN; SMIDT, 1997), o preparo dental deve conciliar estes três requisitos antagônicos,
principalmente na regido anterior, onde a superficie de preparo é menor. Uma avaliação
prévia que considere o comprimento dental, a espessura e a conicidade da coroa clinica, o
tamanho e a condição da polpa, bem como a natureza das relações oclusais existentes, é
necessária para garantir um preparo ótimo.

Maclaren; Rifkin; Devaud (1999) relataram alguns fatores que
são determinantes na escolha entre a técnica restauradora direta e indireta. Nas restaurações
de tamanho pequeno a médio, onde a sujeição ao estresse é desprezível e onde permanece o
esmalte periférico, as resinas compostas diretas satisfazem os quesitos clínicos de forma
razoável. Porém, nas restaurações maiores, devido as propriedades inerentes as resinas
compostas, está indicado a participação laboratorial com a técnica indireta com um maior
grau de conversão, contatos proximais satisfatórios e anatomia oclusal adequada. Quando o
preparo do istmo excede metade da distancia da fossa central a ponta de cúspide, a realização
de onlay nesta cúspide deve ser considerada, com o recobrimento da cúspide. Essa decisão
gerencia melhor a distribuição de forças, uma vez que as cargas sobre a interface de adesão
seria quase que exclusivamente de natureza compressiva. A linha de terminação pode receber
um biselamento periférico, obtendo-se o efeito "lente de contato". Tal efeito torna-se
dispensável nas restaurações posteriores, pois as margens são virtualmente imperceptíveis em

uma distancia de conversação. Considerando os beneficios limitados e as complicações
associadas ao uso dos biséis, os autores acreditam que é prudente a confecção de um término
circunferencial em ombro com o angulo o mais próximo de 900.

Os preparos para restaurações/retentores tipo inlay/onlay
consistem de ângulos internos arredondados com paredes divergentes em aproximadamente
4°, margens cavo-superficiais definidas com um espaço para inserção do material de 1,5mm
de espessura nos sentidos ocluso-gengival e vestíbulo -lingual (SIMONETTI, 1996; KREJCI,
1999; MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999). Cúspides solapadas são protegidas por um
preenchimento resinoso (KREJCI et al., 1999). Maclaren; Rifkin; Devaud, (1999) advertiram
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que o substrato é diferencial na performance do material restaurador. Ou seja, quando a carga
é aplicada, o material com maior módulo de elasticidade absorverá a maior parte do estresse.

Tal fenômeno acontece nos laminados de porcelana, extremamente delgadas, mas que,
aderidas ao esmalte, se comportam muito bem clinicamente. Entretanto, A medida que o
substrato de adesão se torna mais flexível, como na dentina ou uma base resinosa, maior sera
a carga de estresse concentrada na restauração adesiva, o que aumenta as chances de um
fracasso. Assim, nos dentes com um mínimo de remanescente de esmalte, ou em grandes
reconstruções, o uso do reforço de fibras deve ser considerado.

Maclaren; Rifkin; Devaud (1999) afirmam que os preparos de
coroa total devem seguir as mesmas regras preconizadas para coroas totalmente cerâmicas. A
linha de acabamento deve ser em ombro com ângulos lineares internos arredondados. A
redução axial adequada fica em 1,5 mm nas regiões estéticas — vestibular — e 1,0 mm no
restante. Nas regiões oclusais ou incisais, uma forma anatômica e óptica ótima pode ser obtida
com desgastes de 1,5 a 2,0mm (SIMONETTI, 1997; MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD,
1999). HA, porém, sugestões mais conservadores, sugerindo uma redução de
aproximadamente 1,0mm nas superficies axiais vestibulares e linguais, e um mínimo de 1,5
mm oclusal para uma perfeita acomodação dos materiais restauradores (FEINMAN; SMIDT,
1997; GIORDANO, 2000).

A utilização de um design de inlay para os retentores compõe
uma abordagem conservadora e atraente, que pode ser perfeitamente aproveitada nas próteses
FRC (MEIERS; FREILICH, 2000), porém, observando o planejamento do preparo de uma
PPF , considerando a direção, o tipo e o grau das forças que serão aplicadas A restauração
(MACLAREN; RIFKIN; DEVAUD, 1999). Beuchat (apud KREJCI et al., 1999) observou
que os preparos em slot pouco invasivos devem ser reconsiderados, principalmente em
próteses extensas, como as de quatro elementos. Krejci et al. (1999) afirmaram que se os
dentes pilares são higidos, os slots a serem preparados devem ser mínimos e exatos,
suportando uma prótese de até três elementos. Na seleção dos dentes de apoio são observados
os seguintes critérios: dentes higidos ou com restauração minima; dentes abutment aceitáveis
em forma, posição e cor e dentes abutment com espessura vestíbulo -lingual, suficiente para
permitir um preparo intracorondrio com 2mm de profundidade (MEIERS; FREILICH, 2000).
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Maclaren; Rifkin; Devaud (1999) alertaram que uma das
limitações das resinas compostas, processadas em laboratório, é a falta de ligações duplas
insaturadas disponíveis para a adesão química. Além disso, é dificil condicionar efetivamente
partículas de carga extremamente pequenas de um cerõmero — lOpm no caso do belleGlass,
Kerr/Sybron, Orange, CA. 0 jateamento da superfície de adesão mostrou, sob análise de
microscopia eletrônica de varredura, um padrão muito semelhante ao da porcelana

condicionada com ácido hidrofluoridrico, o que pode incrementar a adesão. A peça deve ser
jateada internamente com óxido de alumínio 50m a 60 a 80 lb/pol 2 (MEIERS; FREILICH,
2000), coberta com silano, e pincelada com um agente de unido (GIORDANO, 2000). 0

preparo dos dentes pilares para a cimentação adesiva pressupõe um condicionamento total,
utilizando ácido fosfórico a 34% a 37% e aplicação de um sistema adesivo de esmalte e
dentina de quinta geração com frasco único, ou de quarta geração com frascos múltiplos
(MEIERS; FREILICH, 2000).

4 CONCLUSÕES

Com base na literatura, a utilização das fibras como materiais
estratégicos na devolução da saúde bucal já é uma realidade. Os grandes fabricantes investem
tempo e recursos no desenvolvimento de fibras mais resistentes, compactas e estéticas.
Recentemente, foi lançado uma segunda versão comercial de uma fibra de polietileno
entrelaçada, construída com as mesmas fibras do produto original, porém mais finas e em
maior quantidade, resultando em maior força flexural com aproximadamente metade da
espessura.

As indicações das fibras em odontologia são inúmeras, podendo
inclusive extrapolar àquelas descritas na literatura, uma vez que a criatividade não está
limitada por livros ou artigos. Porém, em indicações especificas, como nas pontes definitivas
de três elementos sem suporte metálico, os únicos sistemas habilitados

são

o

Sculpture/Fibrekor e o TargisNectris. As marcas comerciais Ribbond, Connect, Glasspan e
até mesmo o Splint-it, para essa indicação, não são capazes de suportar as cargas decorrentes
da mastigação. Seu uso permanece restrito as esplintagens, contenções ortodôriticas, reparos e
reforços em próteses totais e parciais removíveis, pontes fixas temporárias, reforços internos
em coroas posteriores, entre outros.

Um novo tipo de material tem encontrado nas fibras o seu par
perfeito para aplicação bucal. Os cerômeros, um misto de resina e cerâmica, refine num só
produto as vantagens desses dois materiais tradicionais, e se beneficia da força das fibras para
a confecção de soluções protéticas mais ousadas, como é o caso das pontes livres de metal.

A reconstrução dos tecidos perdidos, seja por trauma ou por
doença, cada vez mais segue a seguinte norma: integração biológica, estética e funcional na
sua totalidade. Talvez, o material restaurador perfeito seja aquele que possa ser clareado como
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os dentes naturais, ou perder mineral e até mesmo cavitar, quando do descuido da higiene.
Assim são os nossos dentes. Os materiais ainda não se comportam como eles.
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ANEXOS

ANEXO 1

Caso clinico 1 — Tratamento de fratura coronária: colagem e esplintagem provisória com fibra
de polietileno para possibilitar o clareamento interno e fmalização com reforço de pino
cerâmico.

Figura 1

Figura 2

it

Figura 4

Figura 5

Figura 3

Figura 6

Figura 1 - Dente 21 de um homem de 25 anos de idade, com fratura de esmalte/dentina,
contido mediante adesão aos dentes vizinhos. Além de fraturado, o dente 25 apresentava-se
escurecido.
Figura 2 - Imagem radiográfica pré-operatória, evidenciando uma boa qualidade do
tratamento endodemtico e padrão de normalidade periapical. 0 traço de fratura é facilmente
observável.
Figura 3 - Vista frontal do remanescente dental após a remoção da esplintagem provisória.
Constatou-se que não houve invasão do espaço biológico.
Figura 4 - Coroa fraturada
Figura 5 - Preparo do dente para tratamento clareador: bloqueio biológico em hidróxido de
cálcio.
Figura 6 - Inserção de um tampão de fosfato de zinco para o selamento cervical.
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Figura 7

Figura 8

Figura 9

16.1.11mi
Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 7— Vista incisal do selamento cervical concluído.
Figura 8 - Condicionamento ácido total, iniciando os procedimentos de colagem do
fragmento.
Figs. 09-10 Fragmento coronário colado.
Figura 11 - Prova do comprimento da fibra Ribbond para a ferulização pós-colagem.
Figura 12 - Ataque ácido. Obs.: as regiões próximo-vestibulares foram preservadas do ataque
ácido para facilitar a posterior remoção da contenção.
Figuras 13 e 14 - Impregnação progressiva da fibra com resina flow, permitindo uma perfeita
justaposição ao relevo vestibular dos dentes.
Figura 15 - Contenção concluida.
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Figura 16

Figura 17

Figura 18
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Figura 19

Figura 20

Figura 22

Figura 21

Figura 23

Figura 16 - Camara pulpar preenchida parcialmente pelo agente Opalescence Xtra
(Ultradent)-peróxido de hidrogênio a 35%.
Figura 17 - Aspecto vestibular após a colocação do per6xido de hidrogênio a 35% em pó
(Endoperox — Septodont) que é garantido pela contenção em resina reforçada com fibra.
Figura 18 - Após duas sessões de clareamento, o dente estava pronto para receber um reforço
intraradicular através de um pino cerâmico de zircônio. Para isso, foi eleito o sistema
Cerapost (Komet — Brasseler). 0 conduto radicular é conformado com uma broca especifica
do sistema.
Figura 19 - Na sequência é feita uma asperização com uma broca diamantada digital.
Figuras 20 e 21 - Prova do pino no conduto e recorte no seu comprimento de forma que haja
um perfeito acomodamento no interior da câmara pulpar.
Figura 22 - Pino cimentado já envolto por resina micro -híbrida.

Figura 23 - Face palatal restaurada.
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Figura 24

Figura 25

Figuras 24 e 25 - Vista frontal do tratamento - colagem, clareamento e reforço radicular concluído. Na segunda sessão de clareamento houve uma resposta além do esperado,
atingindo um croma um pouco abaixo dos dentes vizinhos. Foi decidido, juntamente com o

paciente, pelo não recobrimento da trinca remanescente da fratura.

ANEXO 2
Caso clinico 2— Splint com fibra de polietileno em dente avulsionado.

Figura 1

Figura 2

Figura 1 - Paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, vitima de trauma provocado por
queda em quadra de futebol de salão. Situação imediatamente posterior ao reimplante do
dente 22, avulsionado cerca de 15 minutos antes. Dente 11 com fratura coronária de esmalte e
dentina. 0 dente 21 sofreu intrusão e fratura coronária de esmalte e dentina.
Figura 2 — Splinting com a fibra Ribbond associada a resina flow 3M. A fibra foi aderida aos
elementos 11, 22 e 23, mantendo livre o dente intrusionado - 21 .

ANEXO 3

Caso clinico 3 – Resolução protética associano pinos de fibra de vidro e próteses unitárias InCeram Spine 11.
Caso clinico realizado no I Curso de Aperfeiçoamento Clinico em Prótese e Oclusão – 2000
EAP/ABO-SC .
Alunos: Aran Toshiro Oyama Mattos e Regina Kcitia Pacheco Gonçalves.
Técnico: José Luiz Batista.
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Figura 1

Figura 4

Figura 2

Figura 3

Figura 5

Figura 1 - Paciente do sexo masculino, 23 anos de idade, apresentando próteses unitárias
metalo- plásticas nos dentes 12, 11, 21 e 22.
Figura 2 - Remoção das próteses, evidenciando a insuficiência de remanescente coronal
associada à inflamação periodontal decorrente da desadaptação das próteses.
Figura 3 - Remoção dos materiais antigos, preservando o máximo de tecido remanescente.
Figuras 4 e 5- Cimentação dos pinos de fibra de vidro Luscente Anchor – Dentatus.
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Figura 6

Figura 7

Figura 6- Preparos concluídos e prontos para a moldagem.
Figura 7 - Próteses unitárias In-Ceram Spinell/All-Ceram.

ANEXO 4

Caso clinico 4 — Prótese parcial fixa confeccionada com a fibra de polietileno trançada
Connect associada ao cernmero Solidex.
Caso clinico realizado no I Curso de Aperfeiçoamento Clinico em Prótese e Oclusão — 2000
(workshop) EAP/ABO-SC .
Alunos: Fabiana Fornari e Fabiane Cecilia Sulzbach.
Técnico: Roberto Devólio.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 5

Figura 6
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Figura 4

Figura 1 - Situação inicial com ausência do dente 16 em uma mulher de 35 anos de idade.
Figura 2 - Remoção das restaurações em amálgama

e posterior repreparo do tipo inlay.

Figura 3 - Molde em silicona de adição.
Figura 4 - Fibra de polietileno Connect.
Figura 5 - Espaçador Rubber-Sep para alivio interno dos preparos.
Figura 6- Fibra Connect, já impregnada pela resina Solidex, posicionada nos slots.
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Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figuras 7 e 9 - Aplicação progressiva do cerômero Solidex.
Figura 8- Modelo mestre com a resina reforçada por fibra na unidade fotopolimerizadora.
Figuras 10 e 11 - Etapas da construção do Ontico.
Figura 12 - Prótese parcial fixa confeccionada com a associação Connect/Solidex após
acabamento e polimento.
Figuras 13 e 14- Situação final com a prótese cimentada.

