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RESUMO

A adaptação marginal é um dos pontos mais críticos de uma prótese parcial fixa.
A sua obtenção depende de vários fatores como: a técnica de preparo utilizada, a
habilidade profissional, os materiais e formas de manipulação destes. E da sua
observância que depende o sucesso e a longevidade da restauração, pois uma
desadaptação pode levar a várias conseqüências como, por exemplo, o aparecimento
de doença periodontal e infiltração marginal. Felizmente muitos são os métodos para a
avaliação e obtenção de uma adequada adaptação marginal, mas infelizmente mesmo
que com a evolução dos materiais restauradores as pesquisas laboratoriais e clinicas
demonstram a não obtenção de um ajuste ideal na região cervical.
Palavras — chave: Adaptação marginal, prótese parcial fixa.
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ABSTRACT
The marginal fit it's one of the point more critical of a fixed partial dentures.
The it's obtaintion depend of various factors how: the tecnique of preparation utilized,
the professional ability, the form and material it's of the manipulation. It's the
observaction that depend the sucessfill and the longevity of the restoration, because a
not adapt power take the various results how, for example, the apparition of
periothonts disease and marginal infiltrate. Fortunating a lot of it's the method for the
valuation and obtaintion of na adequate marginal fit, but unfortunating same with the
evoluction the materials restorations the research laboratorys and clinicals demonstrate
the not obtaintion of a ideal fit in cervical region.

Key — words: marginal fit, fixed partial dentures.
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1 INTRODUÇÃO

Vários são os conceitos que descrevem a adaptação marginal; a literatura citada

neste trabalho menciona o perfil de emergência, a solução de continuidade entre a
linha terminal de preparo e a prótese, a presença de sub ou sobrecontorno, entre outros.

Mas é de suma importância para todos os autores citados no trabalho, que esta area,
tida como a mais critica na confecção do elemento protético, deve ser respeitada,
cuidadosamente analisada e tratada pelo Cirurgião Dentista. Pois mesmo com a
evolução dos materiais restauradores não se obteve ainda uma adaptação considerada
perfeita, mesmo do ponto de vista clinico. A fenda existente entre

o material

restaurador e o dente preparado, deve ser o menor possível, para que não ocorra a
solubilização do cimento, e a infiltração bacteriana. Sendo que esta Ultima é

responsável por caries e doenças periodontais.
0 cuidado não somente nos preparos provisórios, e obtenção dos moldes dos
elementos protéticos, mas também durante os vários procedimentos laboratóriais, tem
relação direta com a minimização desta fenda marginal.
A confecção do troquei, o processo de enceramento, as ligas utilizadas, e a
manipulação destes materiais podem e tem sido responsabilizadas também pela

ocorrência de sub ou de sobrecontomo, que sio considerados nocivos ao tratamento
protético. 0 Cirurgião Dentista deve estar consciente do seu papel no tratamento
protético de modo a realizar todas as etapas necessárias, para minimizar os erros, pois
os critérios mais importantes a serem respeitados no processo restaurador são a
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adaptação marginal e a forma anatômica, a fim de obter uma longevidade de seu
trabalho, com manutenção de saúde.
Visando a importância desta região ao Cirurgião Dentista este trabalho
monográfico vem mostrar como na literatura os autores defi nem a adaptação marginal,

qual em média é a sua espessura, como avaliá-la clinicamente, as consequências de
uma incorreta adaptação, e os fatores que interferem na adaptação marginal, com o
objetivo primordial de conscientização e melhora dos nossos trabalhos restauradores e

protéticos, levando a uma maior longevidade, e a uma maior satisfação aos nossos
pacientes.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Conceito

A qualidade do trabalho restaurador é em maior parte dependente da espessura
da película do cimento. Um estudo realizado por Jorgensen (1960) mostrou que a

espessura da película de cimento fosfato de zinco e a discrepância gengival nas coroas
esteve relacionada, e que uma mudança na altura do preparo é relativamente

moderada, já que a adaptação marginal corresponde a espessura da película de

cimento.
Segundo Rosner (1963) a fenda ocorrida na margem da restauração aumenta
com o tempo tornando-se uma falha séria. A adaptação marginal da peça é tido como
um dos critérios mais importantes de vida da restauração.

0 sucesso de uma restauração de inlay ou coroa total depende basicamente de
duas exigências: retenção boa e um ajuste marginal exato. Para que uma preparação de

coroa ou de um inlay seja retentivo, o preparo deve ser feito "direcional". Esta
propriedade direcional do preparo, isto 6, a existência de uma linha central, é um fator

principal que determina o grau de adaptação marginal obtido numa restauração. Um
ajuste marginal adequado depende pelo maior parte da relação entre a linha central e a

superficie particular do dente (Rosenstiel, 1964).
A despeito do cuidado com o preparo de coroas totais, uma pequena fenda

restará entre a margem da restauração e a linha de acabamento do preparo do dente. 0
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ângulo do bisel junto a linha de acabamento pode determinar o tamanho da
discrepância. A discrepância marginal, é igual à espessura do cimento na area do
ombro de acordo com Kashani et al. (1981).
As margens são de maior importância e também são um dos elos mais frágeis de
uma restauração citou Gardner (1982).
De acordo com Bottino e Brunetti (1986) o limite cervical do preparo é um

ponto critico pois representa o encontro de quatro linhas imaginárias, que são: as
características terminais dos preparos, o contorno externo da restauração, as estruturas
dentárias e as periodontais da região.
Segundo Theuniers e Clercq (1987) a adaptação marginal depende de três
fatores: a adaptação marginal da fundição, a viscosidade do cimento utilizado e a
estrutura superficial da margem.
De acordo com Dietschi et al. (1990) a adaptação marginal e a resistência a
fratura de inlays e onlays cerâmicos são provavelmente os fatores mais importantes
que podem influenciar na durabilidade destas restaurações.
0 ajuste marginal envolve a habilidade de assentar completamente o dispositivo
em seu modelo. Para Byrne et al. (1992) variáveis tais como força do assentamento, a
geometria do preparo, e o uso do agente de cimentação afetaram estão relacionados
com a desadaptação marginal.
Aspectos como o contorno, adaptação e estética são fundamentais para se evitar
problemas como: sensibilidade, trauma oclusal e cárie recorrente. A combinação da
infra-estrutura metálica com a cerâmica confere, além do selamento marginal,
considerável resistência a. fratura e desgaste

praticamente nulo. Estas vantagens
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permitem is próteses metalocerimicas excelentes resultados clínicos, quando bem
executadas relataram Bassanta e Bassanta (1997).
Silva e Silva (1997) afirmaram que a adaptação da prótese fixa e seu
comportamento frente as forças mastigat6rias, são motivos de várias pesquisas, e
apresentam resultados controversos devido

a variedades de fatores a serem

considerados.
Pegoraro (1998) afirmou que a adaptação, ajuste ou selamento cervical são

palavras diferentes para designar a Area critica dos preparos dentários com fmalidade
protética, que é o local onde diferentes materiais como liga metálica, porcelana e dente
se integram com os agentes cimentantes. Já o perfil de emergência tem como objetivo
propiciar um posicionamento harmônico do tecido gengival sobre as paredes da
restauração.
JA segundo Martignoni e Schonenberger (1998) o termo adaptação marginal

resume os componentes protéticos do perfil de emergência que são: fechamento
marginal medido em micrômetros (pm); contorno horizontal e contorno vertical. Os
valores ideais de adaptação marginal são fechamento marginal de Opm; contorno
horizontal igual ao contorno do dente e contorno vertical igual o 0 0 (ANEXO 1). E os
critérios mais importantes a serem respeitados para obter-se sucesso no processo
restaurador seriam adaptação das margens e a restauração da forma anatômica.
Se a correta configuração interna da peça permitir que a restauração se assente
completamente sem ficar presa, deixará espaço para uma película de cimento, e
possibilitará que as margens fiquem em contato estreito com a linha de terminação do
preparo do dente. Uma boa margem não deve ter extensão excessiva nem insuficiente,
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não deve ser espessa demais nem aberta. Geralmente a margem é considerada aberta
quando o espaço é maior que 50pin enfatizaram Shillinburg et al. (1998).

Segundo Saito (1999) o conceito de justeza de adaptação em Odontologia é
bastante relativo, e é expresso pelo espaço ou fenda marginal, existente entre a
superficie interna da restauração e do preparo e, também, pela continuidade do término
da restauração com a margem cavossuperficial, isto 6, a borda do metal não deverá
ficar nem além nem aquém da linha de tenninação. E em relação a continuidade da
borda da restauração com a margem cavossuperficial, quanto menor o ângulo do metal
do término da restauração (chamado Angulo a) menos nítida será a linha de
terminação, dificultando o enceramento, possibilitando que a borda da restauração
fique em excesso ou em falta, sacrificando a adaptação. E além disso, possibilita
distorção e fratura das bordas da restauração devido à sua fiabilidade.
Mezzomo (1999) destacou que : "Próteses aceitas clinicamente como de ótima
adaptação, quando submetidas à avaliação microscópica, não tem a mesma
correspondência. Existe uma solução de continuidade entre a linha terminal do preparo
e o bordo da prótese". Essa fenda cujos limites aceitáveis são de até 80prm oferecem

condições para que inúmeras bactérias ocupem este espaço.
Carvalho; Tristão; Pustiglioni (1999) a firmaram que é a qualidade de justeza de
adaptação marginal que determina o selamento da interface material restaurador dente.
Quanto melhor esta adaptação marginal menor deverá ser a linha de cimento e,
portanto menor a possibilidade de formação de nichos de retenção de placa bacteriana.
Salientaram ainda, que a prótese laboratorial e clinica, não tem conseguido obter uma
justeza de adaptação marginal de ordem a evitar a formação de nichos de retenção de
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placa bacteriana. A solução de continuidade, entre o material restaurador e o dente, por
menor que seja, cria um meio ambiente favorável à proliferação de placa bacteriana.
Sendo mais grave nas restaurações onde o limite cervical encontra-se subsulcular.
Entretanto, enfatizaram que, este desajuste deve ser verificado tanto no sentido
horizontal quanto no sentido vertical. Então, a justeza de adaptação marginal deve ser
avaliada em função da solução de continuidade entre as paredes cervicais do preparo e
as margens dessas restaurações.
Denomina-se Angulo de emergência aquele ângulo formado pelo prolongamento
de uma linha tangente h. convexidade formada pela emergência do esmalte a partir da
linha amelodentindria, com outra tangente à raiz nesta regido demostraram Gabriel e
Cabani (1999).
A justeza de adaptação marginal determina o selamento da interface material

restaurador — dente. Quanto menor o desgaste, menor a linha de cimento, e,
consequentemente, menor a retenção de bactérias. É um requisito primário, para a
obtenção de coroas com forma e volume nas dimensões corretas,

o conhecimento da

anatomia dos dentes naturais. Porém, muito mais do que reproduzir a anatomia natural,
são necessárias próteses com contornos de conveniência, principalmente no seu terço
cervical, para que haja a proteção dos tecidos gengivais e a higiene facilitada. Em uma
coroa protética, um perfil de emergência plano deve ser desenvolvido na sua área
marginal destacou Bastos (2001).
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2.2 Espessura da adaptação marginal

Um estudo realizado por Jorgensen (1960), mostrou que a espessura da película
de cimento é a média de 301am. Sendo esta relacionada a fenda existente entre o dente
e a prótese.
Em seus estudos laboratoriais Mclean e Von Frauhofer (1971) afirmaram que
existe um ajuste preciso entre o molde, o coping e o preparo do dente, e que a abertura
entre a coroa e o dente era pouco significativa. Entretanto, se requer uma grande
habilidade para conseguir uma tolerância de + ou -

2gm. Na prática geral da

engenharia, aceita-se + ou - 20m.
De acordo corn a especificação n.° 8 da American Dental Association (ADA) a

adaptação marginal da peça na cimentação deveria estar na série de 25gm. Onde
encontrou o autor, clinicamente, muitas vezes desadaptações de 100iim citou Gardner

(1982).
Para Bonetti e Brunetti (1986) a dificuldade é a perfeita adaptação entre

restauração e dente, mesmo que por melhor sejam o molde, o modelo, o enceramento e
a fundição, sempre haverá uma fenda, variável de 20 a no máximo 801Am de largura.
Para Martignoni e Schonenberger (1998) os valores ideais de adaptação
marginal são fechamento marginal de Opm; contorno horizontal igual ao contorno do
dente e contorno vertical igual o 0 0
De acordo com Carvalho; Tristão; Pustiglioni (1999) a especificação n.° 8 da

ADA admite uma película de 30 11m de agente cimentante, quando da cimentação de

UPSC
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coroas totais. Desta forma, o desajuste entre a restauração e o dente seria medido em

função da película de cimento.
Saito (1999) quando descreveu a fenda marginal, citou ser possível na pratica
uma adaptação próxima de 20pm. A justeza de adaptação seria em torno de até 60pm,

que é um espaço ainda imperceptível a olho nu, em campo seco.
Em um estudo realizado por Mejia e Tobon (2000) a média de adaptação
marginal obtida dos copings anteriormente a soldagem foi de 45,9pm e depois dos
procedimentos foi de 48,3pm, estando abaixo do conjunto padronizado pela ADA,

pesquisado neste estudo que é de 60pm.

2.3 Avaliação clinica da adaptação marginal

Mclean e Von Fraunhofer (1971) analisaram a adaptação marginal de coroas
totais, e o ajuste de uma restauração in vivo é avaliado por meio de um explorador
afiado e por radiografias. No primeiro, o explorador funciona sobre as margens como
uma ponta de prova na tentativa de identificar aberturas, antes da cimentação. O termo
"ajuste clinico bom" pode ter diversas interpretações dependendo da agudez da ponta
do explorador e da habilidade do clinico. 0 tamanho do raio da ponta do explorador
sugere que as aberturas da ordem de 80pm poderiam ser completamente dificeis de
detectar sob as circunstancias clinicas. Também é dificil encontrar discrepâncias de

80jim ou menos por meios radiogrificos. Neste estudo foram encontradas aberturas na
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ordem de 200gm na margem cervical. No segundo método a radiografia provou ser
uma técnica superior onde no exame das margens com uma sonda exploradora fma
revelou somente um prendedor ligeiro, não sendo uma evidência conclusiva de ajuste
deficiente. Todas as restaurações incluídas neste estudo foram julgadas para terem um
ajuste clinico bom por exame radiogrifico e explorador. 0 subsequente teste da
espessura de película in vivo mostrou, entretanto, que as discrepâncias poderiam
estender sobre uma escala de 10 a 1601.1m na margem cervical.
Gardner (1982) afirmou que a dimensão da solução de continuidade das coroas
totais, mostra-se muito reduzida para ser detectada visualmente, exceto casos de
desajustes grosseiros, pois entende-se que o limite da percepção visual situa-se por
volta de 60gm.

Pegoraro (1998) relatou alguns recursos para melhor visualização do ajuste da
peça protética, são eles :

a) evidenciadores de contato interno — são tintas hidrossolfiveis, aplicadas A
superficie interna das infra-estruturas metálicas, em fmas camadas. Após seco a
peça é assentada e pressionada contra o dente preparado. Ao mesmo tempo que
se detectam contatos na superficie interna da peça, de onde a tinta foi removida,
visualiza-se a presença da mesma tinta no local correspondente do dente
preparado, desgastando-se então o ponto de contato na infra-estrutura. Citou
como marcas disponíveis Accu-film IV, Kota, Occlude e também corretores de

datilografia;
b) película de elastômero — siliconas fluidas são manipuladas e colocadas no

interior das infra-estruturas e levadas A. sua posição no dente preparado, com
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pressão de assentamento firme. Após polimerização e remoção, visualiza-se
parte do metal exposto na superficie interna da peça que estabelece contato com
a superficie externa do dente preparado. Indica a mesma técnica de desgaste
igual A. anterior;
c) radiografias — não possibilita a percepção dos pontos de contato interno que

estão impedindo o assentamento completo da peça protética. Dependendo do
ângulo vertical possibilita a visualização das áreas proximais; e o desgaste

interno seria feito sem referencias, aleatoriamente. Além de sobrepor margens
metálicas por vestibular e por lingual;
d) sondas exploradoras — é um método complementar, que possibilita a observação
dos locais corretamente adaptados e das Areas deficientes. Porém, não identifica
os pontos de contato interno que impedem o assentamento. É um método
altamente subjetivo, pois depende da percepção tátil e habilidade do

profissional, do seu critério a respeito da adaptação marginal adequada, da
forma como a utiliza e do próprio instrumento utilizado para este fim. Existem
trabalhos mostrando que extremidades ativas de sondas exploradoras novas
podem mostrar espessuras médias de 50 a 130pm. É obvio que nenhum
desajuste marginal menor poderia ser detectado.
Discutiu ainda que, a avaliação realizada com sonda exploradora deve ser capaz de
permitir a sua passagem na interface metal-dente, no interior ou fora do sulco

gengival, de maneira suave e continua, sem a ocorrência de discrepâncias ou soluções
de continuidade, como a percepção de um degrau metálico (excesso) ou degrau

dentário (falta), independente do sentido de movimento da sonda ( se do dente para o
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metal ou vice-versa). 0 posicionamento da sonda para a avaliação do ajuste deve ser
de aproximadamente 45° da sua ponta ativa em relação ao longo eixo da superficie
analisada.
De acordo com Shillinburg et al. (1998) uma margem considerada aberta é
aquela maior que 50gm o que significa a possibilidade de inserir a ponta de uma
sonda exploradora entre a restauração e o dente. A causa mais comum de máadaptação das margens é a imperfeição do assentamento. Se os contatos proximais não

estiverem fortes demais e se as margens ainda estiverem curtas ou abertas, poderá
haver algum recorte minúsculo, algum defeito não detectado ou distorções que
impeçam o assentamento. Há alguns materiais que podem ser utilizados para localizar
discrepâncias internas. A superfície interna da coroa pode ser pincelada com
clorofórmio e rouge ou com liquido corretor de datilografia diluído, ou então pode ser

vaporizada com uma fina camada de indicador seco em aerossol (Occlude, Pascal Co,
Bellevue, WA). A cera reveladora (Kerr Manufacturing Co, Romulus, MI) indica não
só os contatos excessivos como também a espessura e a configuração da futura

película de cimento, que por sua vez revela se o assentamento é perfeito e se as

margens subgengivais estão bem adaptadas. Preenche-se a restauração até a metade
com cera reveladora e põe-se para aquecer em chama, deixando-se tempo suficiente
para que a cera torne-se fluida e aderente A superfície interna. 0 dente deve ser
umedecido para evitar a aderência da cera. Quando a cera estiver novamente sólida, a

restauração é adaptada, mantida no lugar por aproximadamente lOs e depois retirada.
As áreas de contato entre o metal e o dente aparecerão no interior da coroa como
pontos brilhantes sem cera. 0 ideal é que as margens (onde não tiver sido usado
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espaçador no troquei) apresentem contato estreito, e que o restante da restauração
tenha um revestimento de cera fmo representando o espaço do cimento. A redução das
áreas de interferência é realizada com um broca n.° 330.
No que se relaciona aos métodos e técnicas para se avaliar clinicamente a
justeza de adaptação marginal vários sic) os parâmetros que se tenta estabelecer

conforme Carvalho; Tristão; Pustiglioni (1999). Ressaltaram, ainda que a sondagem
não demostre fidelidade como método de avaliação da adaptação marginal, ela é de
grande utilidade para detectar desajustes grosseiros. A sonda deve apresentar uma
ponta ativa delicada e afilada, sendo acionada de modo suave e deslizante no sentido
da coroa para o dente, e do dente para a coroa.

2.4 Conseqüências de uma adaptação marginal deficiente

Richter e Ueno (1973) afirmaram que a adaptação marginal e o acabamento das
coroas podem ser mais importantes para a saúde gengival do que a localização do
bordo do preparo. Uma dificuldade em posicionar a margem subgengivalmente é a

variação da saúde do tecido, e o contorno em tomo dos dentes a serem restaurados e
também a eficácia em fornecer um ajuste marginal melhor da coroa. Sendo este último
fator particularmente dificil de alcançar na posição subgengival. No estudo realizado,
aparentemente com a colocação das coroas que têm o ajuste e o contorno marginais
excelentes, as mudanças nos tecidos gengivais são mínimas. Os resultados deste
estudo sugerem que o ajuste

e o revestimento das restaurações podem ser mais

significativas à saúde gengival do que a posição da margem.
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Relatórios clínicos e histológicos realizados por Kashani et al. (1981) indicam
que o bom ajuste marginal é importante para a manutenção da saúde gengival.
Gardner (1982) afirmou que a qualidade da adaptação cervical apresenta maior

importância para a saúde gengival do que a localização da margem da restauração.
Sendo assim, as restaurações com soluções de continuidade que possuem valores
ideais, em torno de 301.un, ou até mesmo 15 ou 131.tm, raramente representam a nossa
realidade clinica.
Siromato e Mednicoff (1985) descreveram que dentre os fatores locais capazes

de produzir lesões periodontais, está a não observância das regras elementares da
operatória dental. A proteção destas estruturas se di quando se respeitam as seguintes

condições: relações de contato, espaço interdental, contorno proximal, adaptação
marginal e reações teciduais aos materiais restauradores dentre eles : resina composta,
cimento de silicato e ionômeros vítreos. Os autores ainda destacaram que bordas das

restaurações localizadas subgengivalmente são comumente mal adaptadas.
Tristio e Matson (1986) citaram que a localização das margens para o contorno
das restaurações tem atenção especial nas relações entre periodontia, dentistica e a

prótese. A prótese deve ser confeccionada de tal maneira que facilite a remoção da
placa bacteriana por meios mecânicos. É defendida que a localização subgengival das
margens não interfere no grau de inflamação gengival. Porém, a tendência é a
localização supragengival já que esta facilita consideravelmente a remoção mecânica
da placa bacteriana.
Armitage (1993) sugerem que as margens das restaurações devam ser colocadas

supragengivalmente, pois em seus estudos estes tipos de coroas tinham margem

21

melhor adaptadas e em avaliação clinica após 3 anos mostraram diferenças
significativas quando comparadas. E também afirmou que, com os materiais e métodos
restauradores em uso, não se conseguiu uma união perfeita entre o dente e a
restauração. Por conseqüência todas as margens são consideradas mal adaptadas.
Portanto, as restaurações com margens subgengivais são danificantes. E quando se
pode optar, é recomendado que as margens sejam colocadas supragengivalmente.
Nos seus estudos Martignoni e Schonenberger (1998) concluíram que para a
realização de uma boa adaptação marginal é necessário: uma boa visibilidade da linha
de acabamento do preparo e possibilidade de definição mecânica, presença de uma
porção de superficie dental não preparada apicahnente 6, linha de término. E que com o
restabelecimento da adaptação e formas corretas da prótese, a margem gengival
responde perfeitamente, ocorrendo muitas vezes uma melhora morfológica dos
tecidos.
Miranda

(1998)

sustentou que

as

margens devem ser colocadas

supragengivalmente sempre que se pretenda manter uma boa saúde periodontal, uma

vez que este tipo de margem melhora o acesso, viabilidade e controle durante a
adaptação e preparação da coroa. Sendo que muitos estudos clínicos e histológicos
confirmaram a relação causa-efeito entre a presença de margens subgengivais

e

gengivite, de acordo com a qualidade de ajuste existente. E sempre o tecido gengival
presente deve estar sadio, pois o limite cervical dos preparos está com ele,
intimamente relacionado.
0 fato de a grande maioria das margens cervicais estarem colocadas dentro do

sulco gengival pode sobremaneira impedir a visão, dificultar a percepção e até

22

mascarar um ajuste insatisfatório. É reconhecido que essa é a área mais critica e nobre
de qualquer prótese e desse ajuste cervical adequado depende a qualidade do tecido
gengiva!, a capacidade de higienização do paciente e a longevidade bem sucedida da
própria prótese mencionou Pegoraro (1998).
De acordo com Shillinburg et al. (1998) as discrepâncias subgengivais são as
mais difíceis de detectar e as mais prejudiciais A saúde gengival.
Mezzomo (1999) ressaltou ainda: "A qualidade de adaptação cervical é
determinante na durabilidade da restauração". 0 objetivo é obter um selamento com
uma linha de cimento minima para que, juntamente com a adoção sistemática de
medidas de higiene haja um controle da cárie e doença periodontal. Com os preparos
supragengivais a qualidade do preparo e a adaptação do retentor são melhor
controlados visualmente e A sondagem. 0 acúmulo de placa se deve basicamente A
falta de um bom vedamento na junção terminal e A aspereza de superficie dos materiais
restauradores. Estes quando em contato com a gengiva, apresentam um potencial de
desencadear a doença periodontal.
Carvalho; Tristdo; Pustiglioni (1999) descreveram que no preparo da região

periodontal, teremos de levar em consideração: a localização da margem gengiva!, a
sua terminação, visando A obtenção de uma melhor adaptação cervical e a espessura do
desgaste para o estabelecimento de contornos adequados. Nesta região critica estes três
requisitos do preparo devem ser cuidadosamente analisados para não criarmos
condições de meio ambiente que possam facilitar a retenção de placa bacteriana. E
ainda, se as manobras clinicas utilizadas para avaliar a adaptação marginal são
imprecisas, mesmo em terminações supragengivais tornam-se impraticáveis quando
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subgengivais, principalmente nas Areas interproximais. Apesar das dificuldades que
encontramos para obter uma adaptação marginal ótima, na rotina clinica, este objetivo
deve ser alcançado. Na busca de adaptação, toda atenção deverá ser dada
compatibilidade entre as características fisicas

do material restaurador e as

necessidades biológicas do acabamento do preparo. Valores próximos do ideal ou bem
maiores do que estes, como pode acontecer mesmo em prática clinica de alta
qualidade, não apresentam condições para evitar a instalação de placa bacteriana.
Portanto, frente aos conhecimentos científicos atuais, relacionados ao espaço biológico
e a adaptação marginal real, os autores consideraram inadmissível a colocação de
terminações cervicais em nível. E quando se referem ao preparo de provisórios
afirmaram que, procurando obter um bom selamento para as margens cervicais dos
preparos, com provisórios bem confeccionados, cria-se uma condição que mantém a
invasão do espaço biológico, dificultando o reparo do epitélio juncional no sentido
coronário. Além disso, a irritação produzida pela resina autopolimerizivel e,
principalmente, a presença de porosidades e imperfeições marginais, favorecem ainda
mais a retenção de placa bacteriana. Em resumo, o material restaurador e as

imperfeições na unido entre a restauração e o dente são algumas das condições que
favorecem a agressão aos tecidos periodontais, na presença de localização subsulcular
da margem cervical das restaurações. No que se referem aos materiais restauradores,
estes por si só não são prejudiciais aos tecidos periodontais; diferem em relação à sua
capacidade de reter placa bacteriana. Entretanto, as restaurações, quando bem
manipuladas e altamente polidas, podem ser adequadamente limpas se forem
acessíveis à escovação. Portanto, o conhecimento das características anitomo-
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histológicas das estruturas periodontais marginais é fundamental para se tomar as
decisões necessárias ao planejamento das restaurações. E principalmente, quando o

paciente em tratamento periodontal, será na fase fmal dos procedimentos básicos que
o protesista pode começar a intervir. Esta intervenção não significa que se deva chegar

aos preparos protéticos propriamente ditos. E sim que já há condições suficientes para
preparos compatíveis com provisórios bem acabados e bem adaptados.

Bastos (2001) descreveu que a forma de contorno incorreta, a falta de adaptação
marginal e a aspereza microscópica das restaurações são fatores por si só capazes de
determinar a modificação da microbiota bacteriana na 'area, tornando critica a resposta
gengival. Coroas com restaurações de classe V subgengivais fundidas, com falta de
adaptação marginal e também sobrecontorno, causaram uma inflamação gengival mais
significativa. A análise do trabalho parece mostrar que quando a restauração é bem
executada e respeita os limites das distâncias biológicas, as reações gengivais são
desprezíveis. Estes resultados indicam o papel de superficies irregulares e ásperas na
retenção de placa, considerando ainda a irritação advinda de espaços na interface
dente/restauração. 0 sobrecontorno, ou a localização defeituosa do contorno da
restauração, representa um risco muito maior para a saúde periodontal que o
subcontorno, uma vez que o sobrecontorno pode aumentar o acúmulo de placa sub e
supragengival. Onde o subcontorno é considerado como sendo a falta de extensão da
margem da restauração até a margem do dente preparado. Tendo também mencionado
a relação entre restaurações com excessos marginais e a periodontite destrutiva.
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2.5 Fatores que interferem na adaptação marginal

Segundo Rosner (1963) um ângulo agudo de metal na borda da restauração
melhora a justeza de adaptação, se :
D = distância que fica entre a peça e o preparo;
d = distância entre a borda da restauração e o preparo;

a = ângulo do metal na borda da restauração.
Quando o ângulo da borda (a) se aproxima de 0 0 , a distancia entre a borda e o dente
(d) diminui, e a fenda tende a desaparecer, porque :
d = D sena, quando a tende a 0 0 , temos :
d = D sen 0 0, onde d tende também a 0. Então quanto menor o ângulo do metal na

borda da restauração, menor será a fenda existente entre a borda da restauração e a
linha de terminação do preparo (ANEXO 2). Portanto, as superfícies do bisel, sua
colocação e reprodução subsequente impressão torna-se de importância primordial. A

visibilidade completa das margens é um guia satisfatório para alcançar um término
preciso.

Outros estudos sobre soldagem foram realizados por Fusayama et al. (1964)
onde relatou que os copings que não eram soldados tinham melhor adaptação que os
que eram soldados, entretanto, apenas um molde foi usado neste estudo.

A falha em alcançar o padrão de continuidade perfeita é devida a: deficiência do
material, ou a distorção das margens, ou de ambas. Quando a margem das restaurações
são subgengivais pode ocasionalmente ser dificil reconhecer tal deficiência. A falta de

ajuste marginal de inlays pode variar não somente de cada caso e de cada operador,
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mas uma variação considerável no ajuste é relacionada ao tipo de cavidade envolvido
destacou Rosenstiel (1964).
Em seus estudos laboratoriais Mclean e Von Frauhofer (1971) afirmaram que
existe um ajuste preciso entre o molde, o coping e o preparo do dente, e que a abertura
entre a coroa e o dente era pouco significativa. Consequentemente, as aberturas podem
sempre existir entre a coroa do metal e o preparo do dente mesmo que possa haver uns
pontos de contato em determinadas areas. Os ângulos pequenos (menores que 10 0 )

restringem o fluxo do cimento na linha do ângulo ocluso — axial aumentando a
espessura da película.
Uma coroa tem o ajuste ótimo antes da cimentação se deslizar frouxamente
sobre o preparo e se nenhuma discrepância marginal for detectada. Onde há um ombro
gengival um espaço de 100pm entre o preparo e as superfícies da restauração
minimizará o risco de perturbar a uniformidade do cimento e de incorrer a
discrepância axial após a cimentação. Sob circunstancias favoráveis, uma espessura de
película do cimento de aproximadamente 2011m pode ser obtida. 0 uso da folha de
platina no trabalho cerâmico causa algumas distorções, por isso Southan e Jorgensen
(1972) descreveram uma técnica utilizando adesivo de fosfato resultando em uma
maior precisão da peça protética.
Blustein et al. (1976) justificaram o sucesso do procedimento de pós-soldagem
em metais nobres devido a base de metal oxidar facilmente. Isto para os autores

demonstrou que o tipo de liga influencia na adaptação marginal.
Segundo Higdon (1978) o contorno excessivo de coroas totais têm sido e
continua a ser uma quase ocorrência universal. Isso deve-se a realização de desgaste
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insuficiente, imaginando o Cirurgião Dentista estar realizando um trabalho mais
conservador. A margem em "lamina de faca" é mais difícil para ler sua impressão no
molde tendo uma tendência a contornos excessivos.
De acordo com Kashani et al. (1981) no geral, construção do bisel diminui em
50% a Area de exposição do cimento. Entretanto uma restauração com margens muito
finas esta sujeita As mudanças dimensionais. Os fatores que influenciam o grau de
adaptação marginal das restaurações assentadas são o projeto e tipo de preparo, cantos
e ângulos arredondados, grau de retenção e lisura das superfícies preparadas,
alterações na restauração causadas pela expansão durante os procedimentos de
moldagem, o tipo de liga, o relevo da superfície interna da restauração antes da
cimentação, perfuração oclusal, tipo do cimento, relação pó / liquido, viscosidade, a
quantidade de pressão aplicada e a vibração durante a cimentação.
0 diferencial na taxa da contração entre a subestrutura do metal e a porcelana
aderida produz o estresse interfacial. Este estresse age então para deformar a
restauração, produzindo a discrepância marginal. No estudo realizado por Buchanan:
Svare; Turner (1981) demonstraram que a diferença entre a base de metal nobre está
na oxidação formada no interior da fundição da base do metal durante a termociclagem
causando discrepâncias maiores que 701,im de adaptação marginal.
A maioria das localizações desejáveis de uma margem é onde o dentista pode
melhor controlar sua adaptação e o paciente sua higiene. Sendo que o encaixe e o
acabamento das coroas pode ser mais significante para a saúde gengival que a
localização da margem citou Gardner (1982).
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Os fatores responsáveis pela distorção da restauração metalocefamica incluem a
contração da porcelana (a porcelana tem as propriedades de expansão completamente

diferentes da liga), contaminação da peça que reduz a temperatura de derretimento,
dentre outras. Deste estudo Van Resburg e Strating (1984) concluíram que a
temperatura da fusão da porcelana está relacionada a distorção da estrutura de níquel —
cromo.
Byrne et al. (1986) estudaram que algumas ligas com alta concentração de
paladium, possuem uma melhor adaptação quando comparadas a outras ligas. A
finalidade desta pesquisa era avaliar a exatidão do coping, sua lisura e adaptação
marginal, de quatro ligas: livre de prata, alta concentração de paladium, ouro —platina e
de metal básico. A integridade marginal foi considerada adequada para todas as ligas.

As aberturas marginais eram consideravelmente menor de 50p.m para todas as ligas
testadas. A liga de metal básico apresentou, porém, margens ligeiramente
arredondadas, mas detectável somente em ampliação elevada e não foi considerado
significativo.
0 selamento marginal ideal é mais facilmente obtido a partir do bisel marginal,
que deve ser paralelo ao percurso normal de inserção das restaurações de coroa

individual. 0 selamento ideal do pilar requer meticulosa atenção em todos os
procedimentos dentais e laboratoriais. A dureza da liga metaloceramica impossibilita o
brunimento das areas marginais. 0 preparo de ombro arredondado ou chanfrado
aumenta o bisel, e o colarinho reforçado mantém sua função primaria de integridade
marginal e selamento do pilar. Com o uso de conectores fundidos é mais dificil
determinar a precisão do ajuste de cada pilar na boca destacaram Scharer et al. (1986).
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Segundo Bottino e Brunetti (1986) o preparo em chanfro é o mais usado, por
atender melhor as exigências relativas ao tipo de estrutura dental, adaptação, estética,
nitidez de término, dentre outras. 0 preparo em ombro é de precária adaptação
marginal. E os términos em bisel associados ao chanfro ou ombro, também são muito
usados devido a boa adaptação cervical, porém, implicam em término metálico das

peças protéticas, sendo antiestéticas em faces vestibulares de dentes anteriores.
Descreveram que sendo dificil uma justaposição entre restauração e dente, é possível
diminuir a espessura da linha de cimento na sua parte limítrofe pelas características

terminais dos preparos. Isto 6, quanto mais agudo o Angulo (a) do bisel terminal,
menor será a espessura (y) da linha de cimento para um mesmo desajuste (x) entre a

peça protética e a superficie dentaria (ANEXO 3). Porém, quanto mais agudo for o
ângulo do bisel terminal, mais delgada ser á a lâmina metálica do término da

restauração, e justamente por isso, mais sujeita a deformações. Esta deformação
depende também do tipo de liga metálica a ser usada na reconstrução. Citaram que
outro aspecto importante da adaptação são os defeitos nos limites cervicais das

restaurações. Esses defeitos são os excessos e também faltas de material restaurador,
que propiciam a irritação mecânica dos tecidos gengivais e o acúmulo de placa

bacteriana. Estes efeitos são classificados como: excesso com degrau, excesso além do
limite do preparo, falta do ajuste em fenda, restauração não atingindo o limite do
preparo ( grande quantidade de cimento) e, restauração aquém do limite (ANEXO 4).
Asperezas nas margens preparadas podem causar adaptação incompleta do
cimento, diminuindo a capacidade de produzir a vedação e aumentando a solubilidade
do cimento. Segundo Thetmiers e Clercq (1987) a adaptação marginal muitas vezes
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permanece um problema no processo de fundição de inlays, coroas e próteses fixas. E
depende de três fatores: a adaptação marginal da fundição, a viscosidade do cimento
utilizado e a estrutura superficial da margem. Neste estudo os autores compararam a
lisura das margens preparadas obtidas por diferentes procedimentos de acabamento. E
concluíram que dois fatores são responsáveis pela lisura do preparo marginal: a
rotação do instrumento e a peça de mão utilizada. A aspereza da superficie preparada
coin brocas diamantadas é diretamente proporcional a granulação do diamante. A

capacidade de polimento com uma broca é aumentada pela redução da velocidade de
rotação. A melhor adaptação marginal foi conseguida pelo término em 50 0 e preparo
em ombro-biselado.
Num estudo pratico e pesquisa literária realizado por Omar (1987) para
investigar sobre a fragilidade inerente da porcelana dental associada com sua

contração, levando a uma desintegração marginal. Foram relatadas as diversas técnicas
utilizadas para este tipo de restauração e feitas comparações na região de selamento
marginal, através de medidas por microscópio entre coroas metaloceramicas e ombrochanfrado, coroas de revestimento e coroas com porcelana em 90° na vestibular, os
resultados mostraram que a diferença entre a abertura marginal média da coroa
metalocerámica do ombro-chanfrado e da coroa do revestimento da porcelana era
altamente significativa, havia uma diferença mais ou menos significativa entre as
aberturas marginais médias das coroas metaloceramicas do ombro-chanfrado e da
coroa metalocerfimica com porcelana em 90 0 na vestibular, e a coroa do revestimento
da porcelana e as coroas metaloceramicas com porcelana em 90 0 na vestibular, e no
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que se refere a distorção do metal, esta foi confirmada mas o seu significado clinico foi

questionável.
Byrne et al. (1992) realizaram um estudo para comparar o uso da soldagem com
infravermelho e demostraram que o número de etapas envolvidas na soldagem pode
conduzir A. distorção. E um resultado destacado desta pesquisa é que o ajuste de
próteses parciais fixas soldadas com infravermelho

e de coroas unitárias

estatisticamente foi o mesmo. 0 ajuste marginal envolve a habilidade de assentar
completamente o dispositivo em seu modelo. As variáveis tais como força do
assentamento, a geometria do preparo, e o uso do agente de cimentação afetarão estão
relacionados com o ajuste da peça.
Bassanta e Bassanta (1997) em um estudo sobre a adaptação de coroas totais e
quatro quintos a liga de ouro e a seminobre obtiveram os melhores resultados sendo
que duas de níquel — cromo ficaram em último lugar. Estas embora trabalhando sob
ótimas condições, foram notadas discrepâncias entre as margens do casquete e do

troquei. Devido as adaptações serem piores nas ligas alternativas, deve-se fazer uma
usinagem para melhor ajuste dessas peças. 0 resultado é uma restauração com
questionável tolerância e adaptação. As porcelanas de alta fusão mostraram ser mais
resistentes e estáveis. Quanto à ocorrência de distorções marginais, estas foram devido
a existência de calor extremo. A variação e a falha na padronização de ligas de
fundição e porcelanas est á relacionada com a contração e propensão dos metais em se
distorcerem ou desadaptarem quando a temperatura de fusão da liga é aproximada do
ponto de fusão da cerâmica. Para o aspecto marginal das restaurações metalocerdmicas
recomendaram cinta metálica não coberta com porcelana nas margens gengivais. Os
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fatores que poderiam influenciar nos desajustes foram indicados como sendo:
temperatura de fusão, composição da liga, expansão do revestimento. Em seus estudos
realizados com

o

objetivo de analisar a

adaptação cervical de próteses

metalocerdmicas observaram que as ligas nobres apresentaram menores desajustes que
as ligas não-nobres e que, quanto maior o número de cocções maior era o desajuste das

próteses realizadas com ligas de níquel—cromo. 0 tipo de liga influencia na adaptação
cervical inicial, porém não é significante na distorção marginal cervical após o ciclo de
aquecimento para a aplicação da cerâmica. Em relação aos tipos de margens, o
chanfrado proporcionou uma adaptação deficiente porque ocorreu distorção do metal
durante a aplicação da cerâmica. Foi descrito um estudo in vivo para comparar a

adaptação cervical entre o modelo com bisel e colarinho metálica de 0,5mm na
margem, sem bisel com contato do metal em topo com a porcelana e margem de
cerâmica sem metal. Utilizaram ligas de metal precioso e usinagem. Os resultados
mostraram que não houve diferença significativa no desajuste entre os três tipos de
margem tanto antes quanto após a cimentação das peps. 0 estudo mostrou que é
possível sob condições clinicas, produzir margens de topo com menos de 501_un de
abertura marginal. Os autores concluíram então, que o desenho das margens cervicais
do casquete nib interferem na adaptação cervical antes e após a aplicação da cerâmica.
Segundo Pegoraro (1998) quando da tentativa imediata de adaptar uma infraestrutura a um dente preparado pode originar, como primeira observação, a
visualização de margens desajustadas. Pois mesmo o troquel sendo uma replica fiel do
dente preparado em forma, contorno e dimensões, ele foi obtido através de um molde
de material elástico e vazado em gesso especial. E esses materiais sofrem alterações
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dimensionais. Portanto, uma infra-estrutura que se adapta perfeitamente em um troquei
de gesso nem sempre estará perfeitamente adaptada no dente preparado. Adequar um
ao outro é a função básica e principal do Cirurgião Dentista interessado em fornecer ao
paciente um trabalho protético próximo do original. 0 ajuste ideal ou satisfatório de
uma prótese, depende do grau de conhecimento do Cirurgião Dentista e de seus
critérios de julgamento. Quanto menor for a distância entre liga metálica, porcelana e
agente cimentante e o dente, menor será a espessura do cimento utilizado para fixação
e também, serão minimizados as possibilidades da solubilização dos cimentos,
retenção de placa bacteriana, desenvolvimento de doenças periodontal e recidiva de
cárie nestas margens.

Nos procedimentos de acabamento a realização deste com o uso de bisturi de
Spratley melhora a adaptação das margens em até 301..tm. Se também for usada urna

pedra branca lubrificada com vaselina, seguida por disco de siba, a adaptação das
margens poderá ser melhorada em quase 601.tm recomendaram Shillinburg et al.
(1998).
Konstantoulakis et al. (1998) realizaram um estudo avaliando a aspereza e
adaptação de superficies marginais de coroas totais feitas com urna técnica de

moldagem convencional e uma técnica alterada. Como conclusões obtiveram que não
houve diferença estatística na discrepância marginal das coroas. Ressaltaram também
que a aspereza de superficie de copings é um aspecto importante na sua qualidade e
pode afetar sua adaptação marginal.
Saito (1999) afirmou que a linha de terminação é a parte mais critica do preparo,
principalmente na região cervical, porque: sua lisura e uniformidade influem
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diretamente na adaptação marginal da restauração; a espessura do desgaste permite
estabelecer contornos adequados; devem proporcionar resistência A borda da
restauração para suportar as cargas oclusais e; sua localização permitirá o controle da
adaptação cervical e a higienização, protegendo o complexo periodontal. Entretanto, o

desenho do preparo recomendado na região cervical deve obedecer necessidades de
adaptação, estética e periodontal. Conclui que o tipo de linha de terminação ideal é

aquela que forma um ângulo agudo deixando uma linha nítida e continua que leve A
obtenção de bordas metálicas com uma espessura adequada regular e continua,

promovendo maior resistência ao término da restauração. Um ângulo de 300 a 45 0 é
considerado ótimo. Relatou também que A. configuração do acabamento marginal,
deterinina a forma e espessura do metal. E quanto menor o ângulo a menos nítida será

a linha de terminação, dificultando o enceramento até o seu limite, tornando possível
que a borda da restauração fique em excesso ou em falta, sacrificando a adaptação.
Além disso, possibilita distorção e fraturas das bordas devido A maior friabilidade,
complementam a respeito dos vários fatores que influem na adaptação das margens,
como : aspectos na superfície da margem; irregularidades nas paredes axiais e;
principalmente a espessura do desgaste e a configuração de acabamento da linha de
terminação. 0 desenho do preparo recomendado na região cervical depende das

necessidades da adaptação marginal, estética e periodontal. Saito (1999) descreveu que
o degrau em 90° tem como desvantagem que a porcelana não se adapta tão bem quanto
o metal na margem cervical. 0 degrau com bisel ou chanfro sacrifica a estética, e o

bisel longo em 70 0 é contra-indicado, porque além da dificuldade no acabamento e
polimento, é critico posicioná-lo subgengivalmente. 0 preparo em chanfro é o que
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promove melhor adaptação, combinando um Angulo agudo com uma espessura
adequada do metal. A vantagem é que o chanfro promove uma linha de terminação
nítida, facilitando a moldagem, o enceramento, e a obtenção de contornos axiais
corretos.
Carvalho; Tristdo; Pustiglioni (1999) alertaram os obstáculos existentes para se

obter uma ótima adaptação estão relacionados com os procedimentos clínicos que
levam à obtenção do modelo, e aos procedimentos laboratoriais que levam a obtenção
do trabalho acabado.

Mezzomo (1999) relatou que a possibilidade de uma solução de continuidade
maior da restauração final est á relacionada a vários fatores, como: As influências
humanas, o emprego de técnicas e materiais sem seguir as instruções recomendadas
pelos fabricantes, preparos deficientes, falta de nitidez nos moldes e troqueis sem
precisão. Ainda citaram que a espessura, a quantidade e a fluidez da mistura do
cimento interferem na adaptação.
A importância do bom ajuste da margem consiste no fato de a prótese não
produzir sobrecontomo. Freqüentemente é realizado um desgaste insuficiente, na face
vestibular a porcelana ficará demasiadamente delgada, deixando transparecer as
camadas de opaco, ou haverá sobrecontorno. Os retentores de metalocerimicas

admitem qualquer tipo de margem, mas existem margens que se adaptam melhor a este
conceito de flexões e tensões. Então a margem ideal é aquela que, nesta região, recebe
a porcelana sobre uma superficie plana. Ou o chanfro profundo, terminado em sua
borda externa por um Angulo reto. 0 inconveniente desta forma de terminação externa
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é que ela não atua corno junta de deslizamento, com os defeitos de ajuste que podem
ser decorrentes deste fato relataram Gabriel e Cabani (1999).
Prates et al. (2000) afirmaram que para o bom desempenho clinico, estético e
longevidade de restaurações protéticas, deve-se levar em consideração as propriedades

e o tipo de agente cimentante utilizado. Este deve apresentar uma alta resistência,
adesão tanto à estrutura dental quanto a restauração, biocompatibilidade, baixa
solubilidade, não interferir na estética, viscosidade e espessura minima da película.
Sendo esta última uma das principais propriedades, pois dela dependera o
assentamento e a adaptação marginal corretas.
Num trabalho realizados por Mejia e Tobon (2000), relataram um estudo sobre a
técnica de pós-soldagem, e avaliaram a sua interferência na adaptação e ajuste da peça.
Descreveram que o ajuste, a retenção e a adaptação marginal são muito importantes

quando se confecciona uma prótese parcial fixa. 0 procedimento de soldagem ocorre
dentro da técnica de confecção da prótese e é muito importante pois interfere na sua

adaptação sendo por isso, necessário uma técnica criteriosa. Cento e oito medidas
foram feitas de três unidades de próteses parciais, antes e após a soldagem, sendo que

não houve diferenças significativas estatisticamente nas prótese onde foi realizado o
procedimento, não interferindo na adaptação da peça. E também que não pode ser
observado a inclinação do coping produzida pela contração na soldagem.
Um erro comum no preparo de um dente é a remoção inadequada da superfície
vestibular do dente, resultando nas coroas abauladas e arredondadas. 0 grau de
extensão da inflamação marginal são influenciados por quatros fatores: falta de

reprodução

de perfil de

emergência adequado, incapacidade

de acabar

37

satisfatoriamente e também selar as margens subgengivais em áreas de gengiva
inserida, minima ou ausente, e violação das distâncias biológicas ressaltou Bastos
(2001).
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3 DISCUSSÃO

3.1 Conceito de adaptação marginal

Jorgensen (1960), Kashani et al. (1981), Theuniers e Clercq (1987), Byrne et al.
(1992) e Carvalho; Tristdo; Pustiglioni (1999) relacionaram a desadaptação marginal

com a película de cimento que fica na interface dente/restauração.
Rosner (1963), Kashani et al. (1981), Saito (1999), Mezzomo et al. (1999) e
Carvalho; Tristão; Pusglioni (1999), defendem como conceito de adaptação marginal e
fenda, ou a solução de continuidade, existente entre a linha de acabamento do dente e a
margem da restauração.
A adaptação marginal é tida como uma dos critérios mais importantes pelos
seguintes autores: Rosner (1963), Rosenstiel (1964), Gardner (1982), Dietschi et al.
(1990), Bassanta e Bassanta (1997), Silva e Silva (1997) e por Martignoni e
Schonenberger (1998).
Rosenstiel (1964) foi o único a relacionar o ajuste marginal com a propriedade

direcional do prepara protético.
Pegoraro (1998) afirmou que adaptação, selamento ou ajuste são palavras

diferentes mais que todas designam o ponto critico de uma restauração protética. E
onde se encontram materiais diferentes como o metal, a porcelana, o dente e o agente
cimentante, também relatado por Bottino e Brunetti (1986).
Martignoni e Schonenberger (1998) definiram adaptação marginal como sendo

os componentes do perfil de emergência. Incluindo contorno horizontal e vertical, os
quais também são citados por Saito (1999) e Carvalho; Tristdo; Pustiglioni (1999). Já

39

Gabriel e Cabani (1999) denominam o angulo de emergência aquele que é formado
pelo prolongamento de uma linha tangente à convexidade formada pela emergência do
esmalte a partir da linha amelodentindria, com outra tangente à. raiz nesta região.
Para Bastos (2001) a adaptação marginal é o selamento da interface material
restaurador/dente.

3.2 Espessura da adaptação marginal

A espessura média encontrada para a adaptação marginal, a maioria dos autores
mostra valores diferentes que conseguiram obter, como sendo aceitáveis, Jorgensen
(1960) e Carvalho; Tristdo, Pustiglioni (1999) citam 30pm, Mclean e Von Frauhofer
(1971) e Saito (1999) 20pm, Gardner (1982) 25pm; para Martignoni e Schonenberger
(1998) o fechamento marginal ideal é de Opm. Saito (1999) relata que a adaptação

possível na prática ser de 60pm, sendo que é perceptível a olho nu. Mezzomo (1999)

declarou 801.1m como sendo um limite aceitável. E Mejia e Tobon (2000) encontraram
em seus estudos a média de 48,3pm. Para Bottino e Brunetti (1986) esta desadaptação
varia de 20 a 80pm.

3.3 Avaliação clinica da adaptação marginal

Para Mclean e Von Frauhofer (1971), Pegoraro (1998) e Carvalho, Tristão;
Pustiglioni (1999) a sonda exploradora é ineficiente para a verificação da adaptação
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marginal. Já Shillinburg et al. (1998) comentaram que a sonda apenas detecta margens
abertas, que possuem um abertura acima de 50pm.
Pegoraro (1998)

relatou que radiograficamente é possível somente observar

desajustes acima de 80 p.m tendo como inconveniente o fato de não possibilitar a
percepção da localização dos contatos para posterior ajuste.

Mclean e Von Frauhofer (1971) nos seus estudos mostraram que mesmo um
bom ajuste visual pode ter discrepâncias de 10 a 160gm. Gardner (1982) afirmou que
o mínimo que se pode observar visualmente é até 60prn.
Pegoraro (1998) e Shillinburg et al. (1998) relataram o uso dos evidenciadores

de contato. Pegoraro (1998) utiliza ainda películas de elastômero e Shillinburg (1998)
uma cera reveladora. E o desgaste é realizado com uma broca n.° 330.

3.4 Conseqüências de uma adaptação marginal deficiente

Para Richter e Ueno (1973), Gardner (1982), Martignoni e Schonenberger
(1998), Tristdo e Matson (1986) e Bastos (2001) uma boa qualidade de adaptação

marginal é mais favorável aos tecidos gengivais do que a localização subgengival ou
supragengival.
Kashani et al. (1981), Siromato e Mednicoff (1985) afirmaram a importância da
adaptação marginal na saúde gengival, sendo que a desadaptação e rugosidades

marginais são mais maléficos a saúde periodontal que a localização do bordo da
restauração.
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Siromato e Mednicoff (1985), Artnitage (1993), Miranda (1998), Pegoraro
(1998), Mezzomo (1999), Shillinburg et al. (1998) e Carvalho; Tristão; Pustiglioni
(1999) relataram que bordas localizadas subgengivalmente comumente estão mal
adaptadas, levando à problemas de ordem periodontal, e indicam a localização
supragengival do preparo, de modo a facilitar a sua adaptação pelo Cirurgião Dentista
e a sua higiene por parte do paciente.

Segundo Tristio e Matson (1986) a localização das margens deve ter atenção
especial na periodontia, dentistica e prótese, j á que estas areas estão interrelacionadas.
Pegoraro (1998), Martignoni e Schonenberger (1998), Mezzomo (1999), e
Shillinburg et al. (1998) ressaltaram a importância de uma boa visibilidade

términos do preparo. Martignoni e Schonenberger (1998)

dos

complementam que a

presença de uma porção de superficie dental não preparada apicahnente permitem a
confecção de uma boa adaptação marginal.
Carvalho; Tristdo; Pustiglioni (1999) e Bastos (2001) citam que agressão ao
periodonto também é causada pelos materiais utilizados e a sua capacidade de retenção
de placa. E Bastos (2001) ressalta ainda que o sobrecontomo oferece um maior risco
pois retêm mais placa.

3.5 Fatores que interferem na adaptação marginal

Rosner (1963), Mclean e Von Frauhofer (1971), Saito (1999) e Bottino e

Brunetti (1986) uma das causas da adaptação marginal deficiente está no ângulo do
metal na borda da restauração.
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Rosner (1963) e Kashani et al. (1981) relataram que o tipo de preparo influência
na adaptação marginal e defendem a colocação de um bisel marginal para melhorar a

adaptação da peça protética.
A importância da visibilidade do término é discutida por Rosner (1963) e

Gardner (1982), pois quanto melhor a visibilidade deste término, melhor a adaptação
conseguida pelo profissional, e o seu controle e também facilitando a higienização por
parte do paciente.
Mclean e Von Frauhofer (1971) a fi rmaram que as aberturas entre a coroa do
metal e o preparo do dente podem sempre existir mesmo que haja alguns pontos de
contato. Sendo dificil a obtenção de um ajuste marginal ideal igual a zero, que é
preconizados por Martignoni e Schonenberger (1998).
Theuniers e Clercq (1987) relacionam também a adaptação marginal com
problemas de fundição e estrutura superficial da margem. E para Byrne et al. (1992) e
Pegoraro (1998) o ajuste marginal envolve as habilidade de assentar completamente a
peça no seu modelo, ou seja, o grau de conhecimento e habilidade do Cirurgião
Dentista.
Fusayama et al. (1964), Blustein et al. (1976), Byrne et al. (1986), e Mejia e
Tobon (2000) relacionaram a adaptação dos copings ao procedimento de soldagem,
onde o aquecimento da peça leva a distorções da mesma.
Rosenstiel (1964), Kashani et al. (1981), Pegoraro (1998), Mezzomo (1999) e

Carvalho, Tristdo; Pustiglioni (1999) tem como causas de desajustes a deficiência de
materiais utilizados e distorções marginais, que levam ao não assentamento correto da

peça no preparo.
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Southan e Jorgensen (1972), Kashani et al. (1981), Theuniers e Clercq (1987),
Pegoraro (1998), Mezzomo (1999), Prates et al. (2000) afirmaram que a relação com a
película do cimento entre o dente e a restauração, e técnica de confecção da peça
protética levando as desadaptações.
Como causa os desgastes insuficientes, relatam: Higdon (1978), Saito (1999),
Gabriel e Cabani (1999) e Bastos (2001), que estes levam ao sobre contorno da
restauração, já que após a estrutura metálica ainda teremos a camada de opaco e a

porcelana.
O tipo de preparo inadequado é descrito por Rosenstiel (1964), Kashani et al.

(1981), Ornar (1987), Bassanta e Bassanta (1997), Saito (1999), Gabriel e Cabani
(1999) e Bottino e Brunetti (1986), Higdon (1978) relatou ainda ser o tipo de preparo
em "lamina de faca" o mais inadequado. Scharer (1986) e Bottino e Brunetti (1986),
que o uso do bisel é indicado para diminuir as desadaptações.
A importância da lisura de superficie 6. destacada por Kashani et al. (1981),
Theuniers e Clercq (1987), Konstantoulakis et al. (1998), Saito (1999) e Bastos (2001)
de modo que esta lisura diminui o acúmulo de placa bacteriana.
Para Buchanan; Svare; Turner (1981), Van Resburg e Strafing (1984), Omar
(1987) e Bassanta e Bassanta (1997) a temperatura de fusão da porcelana causa
contrações na infra-estrutura levando a distorções e desadaptações da peça. Já Byrne et
al. (1992), Scharer (1986) e Bassanta e Bassanta (1997) a distorção esta relacionada ao
tipo de liga utilizado.
E Shillinburg et al. (1998) relatou procedimentos de acabamento para diminuir
as desadaptações. Em que o uso de um bisturi de Spratley apresenta uma melhora
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30t.im, e um polimento com pedra branca e vaselina uma melhora de 601,1m, sendo
estes valores para a melhoria das margens.
Todos os autores salientaram a importância da adaptaç..sào marginal da
longevidade da restauração e na manutenção da saúde periodontal. Temos muitos
fatores que levam ao desajuste nesta regido critica, alguns dependentes do Cirurgião
dentista, outros do laboratorista e outros dos materiais utilizados. Cabe então ao
profissional tentar minimizar erros no sentido de melhorar a qualidade de seu trabalho.
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4. CONCLUSÕES

De acordo com a literatura estudada não existe um conceito único para
adaptação marginal, a maioria dos autores a descreveu como sendo uma fenda
existente entre o término do preparo e a borda da restauração. Ela está também

fortemente relacionada A película de cimento que fica na interface dente/restauração.
Em relação a espessura média encontrada os autores citam valores diferentes, não
havendo senso comum. Mas a maioria dos autores salientam a importância desta
adaptação para a saúde periodontal e longevidade do trabalho protético.
Para a avaliação clinica da restauração a sonda exploradora é ineficiente para

verificar a adaptação marginal já que depende da espessura de sua ponta e da
habilidade tátil do profissional. Em alguns casos o exame radiogrifico é eficiente,
porém ele não destaca a área onde está ocorrendo o contato ou a distorção, já o uso dos
evidenciadores de contato é eficaz e permite o ajuste adequado da peça protética.
Referente a localização do término do preparo, a adaptação marginal eficiente é
muito mais importante para a saúde periodontal, porém para a obtenção de uma boa
adaptação marginal o profissional deverá ter um acesso facilitado ao preparo, de modo
que sua moldagem, e suas avaliações a respeito desta adaptação possam ser

corretamente executadas, devido a este fato a visibilidade de todo término do preparo
protético é muito importante, indicando-se a localização supragengival do preparo.
Quanto aos fatores que interferem na adaptação marginal muitos se destacam e
dependem dos materiais utilizados, do Cirurgião Dentista, do Laboratorista, da técnica
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utilizada, do tipo de término cervical, dentre outras Por isso é importante um cuidado

profissional em todos os passos da restauração do seu inicio ao seu fmal, de modo a
minimizar

erros,

e

aumentar

a

longevidade

do

trabalho

restaurador.
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ANEXOS
Anexo 1

Longo eixo

Contorno protético:
Eixo 0 0 : tangente da parte não preparada do dente
MC = fechamento marginal
h
= 0 (sobre os subcontornos horizontais nulos)
V
= 0° (valor angular do contorno vertical)
LA = longo eixo do dente.

Elementos necessários para estabelecer contorno:
1
= parte não preparada da superfície do dente, apical a
linha do término
hc = contorno horizontal
VC = contorno vertical
MC = fechamento marginal; relação de VC e hc com a
linha de término definirá a qualidade de MC

Fonte: MARTIGNONI e SCHONENBERGER (1998)
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Anexo 2

OM A justeza de adaptação marginal, segundo Rosner, depende do angulo a. Teoricamente quanto menor o
ângulo do metal na borda da restauração, menor será a fenda existente entre a borda da restauração e a linha de
terminação do preparo.

Fonte: SAITO (1999)
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Anexo 3

Segundo BOTTINO e BRUNETTI (1986) quanto mais agudo o ângulo alfa do bisel terminal, menor será a
espessura da linha de cimento para um mesmo desajuste entre a peça protética e a superficie dentária preparada.

•
C

E

ME Tipos de defeitos de adaptação das restaurações protéticas aos limites
cervicais: (A) normal; (B) excesso com degrau; (C) excesso além do limite
do preparo; (D) falta de ajuste em fenda; (E) restauração não atingindo o limite
do preparo (grande película de agente cimentante); (F) restauração aquém do
limite (degrau).

Fonte: BOTTINO e BRUNETTI (1986).

