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RESUMO

Na odontologia é uma preocupação constante a busca por novos materiais que
poderiam proporcionar resultados estéticos superiores, sem perder, entretanto, a sua
resistência. Este trabalho teve por realizar uma revisão da literatura sobre a utilização das
técnicas restauradoras indiretas com materiais estéticos livres de metal, onde principais
representantes são: Sistema InCeram Alumina, InCeram Spine11 e 1nCeram Zircônia. Suas
propriedades fisicas, mecânicas e alto potencial estético foram comentados, e associados as
expectativas do paciente e a realização profissional do Cirurgião Dentista.

Palavras—Chave: Sistemas InCeram Alumina, Spine11 e Zircônia.

RUMPF, L. Sistemas Inceram Alumina, Spine11 e Zircemia. 2002. 38f Monografia
(Especialização em Prótese Dentaria) -- Curso de Especialização em Prótese Dentaria,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

In odontology is a constant worry the search for new material that could proportionate
superiors results esthetic, without lost, meanwhite, your resistante. This \\ ork had to realize a
review of the literature about the utilization of indirect reparative techniques with esthetic
materials free of metal, that principal representatives are: InCeram Spenell and InCeram
Zirconium. Yours phyaical effects, mechanical and high esthetic potential were comment, and
associated of the dental surgeon.

Key word: InCeram Alumina Sistem, Spinell and Zirconium.
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INTRODUÇÃO

A necessidade da estética na Odontologia está diretamente relacionada ao senso
estético do homem. Neste sentido, a utilização de técnicas contemporâneas tem ajudado
significativamente nesta questão. Técnicas aprimoradas melhoram os métodos e processos,
como o Sistema InCeram, que surgiu a partir de 1989. Descoberto pelo odontólogo e
professor Michael Sadoun, e desenvolvido pela Vita Zahnfabrik, essa nova tecnologia vem
sendo aplicada pelas clinicas odontológicas do mundo inteiro.
0 interesse em estética dentária tern expandido muito. Os pacientes estão exigindo
restaurações mais naturais. Para Sieber (1996) se faz necessário combinar o comportamento
óptico de cerâmica corn a estrutura dental, já que a cerâmica é o material mais usado como
restauração indireta.
Chice e Pinault (1996) apresentaram dois objetivos básicos na estética odontológica:
a) criar dentes de proporções intrínsecas agradáveis a si e aos outros;
1-)) harmonizar dentes corn a gengiva, lábios e o rosto do paciente. Estes objetivos são
obtidos corn uso de referências, e são reforçados corn perspectiva e ilusão.
Para Kelly; Nishimura; Campbell (1996) os efeitos ópticos no terço cervical
determinam a estética global da prótese, na dependência de materiais mais translúcidos e de
baixa refletividade, que apresentam a melhora do efeito iluminação interna

e exigem

criatividade do ceramista, porque a seqüência de cor varia conforme o substrato do sistema
usado.
importante selecionar materiais que assemelham-se à translucidez natural.

O

impacto visual gerado pela translucidez da infra-estrutura é mais notável no corpo e terço
cervical das próteses, pelo brilho ou valor nestas regiões.

Segundo Miranda et al. (1999) tudo que tern forma e função 6 belo, portanto, se e belo,
consequentemente é estético. Os valores estéticos são imprescindíveis para desenvolver a
anatomia dental corn próteses e dar harmonia entre o artificial e o natural, interligando a
função, forma e contorno.
Os sistemas de InCeram foram desenvolvidos em resposta às crescentes preocupações
da Odontologia, corn urna estética mais plausível, na busca de naturalidade com
biocompatibilidade.
Os procedimentos cosméticos devem possuir compatibilidade biológica e longevidade,
sem comprometimento da função. Devemos sempre considerar a função inastigatória e todos
os seus componentes biológicos como primordiais. Para Bottino et al. (2001) é fantástico e
inovador eliminar o metal das próteses, pois este é o responsável pelo bloqueio da passagem
de luz, e em conseqüência disto, os dentes artificiais passam a ter urn comportamento estetico
deficiente.
0 objetivo deste trabalho é realizar urna revisão de literatura sobre as tecnicas
restauradoras indiretas com material estético livre de metal: sistema InCeram Alumina.
InCeram Spine11 e InCeram Zircônia. Serão descritas as suas vantagens, desvantagens,
indicações, contra-indicações, técnicas de uso, técnicas laboratoriais,
obtenção da estética e no uso em clinicas odontológicas.

e importdricia na

2 REVISÃO DA LITERATURA

Os séculos passaram e novas técnicas foram testadas para recuperar os dentes
perdidos, corn materiais estéticos mais duráveis, como o sistema 1nCeram, que sera abordado
nesta revisão, sob aspectos funcionais, estéticos e biológicos.

2.1 Considerações iniciais

Para Kelly; Nishimura; Campbell (1996) a Odontologia já existia na Etrüria em
700a.C., e permaneceu pouco desenvolvida até o século XVIII. Os materiais disponiveis para
substituir dentes ausentes durante 18 séculos foram basicamente: dentes humanos, dentes de
animais esculpidos, marfim, e mais recentemente os dentes de mineral e porcelana.
Carneiro; Severo; Dinato (1996) comentaram que os primeiros conceitos cientificos e
filosóficos a respeito da importância da estética dental foram apresentados em 1930 pelo
cirurgião-dentista Dr. Charles Pincuo, que desenvolveu uma técnica de restauração cosmética,
com a confecção de delgadas facetas vestibulares de porcelana.
Segundo Bona (1996) em 1956, Brecker foi o primeiro a divulgar o uso de cerâmica
sobre ligas áureas. Mas, somente em 1962, Weinstein desenvolveu a técnica, e a tornou
comercialmente viável, transformando-se no centro das atenções em estética dental. Em 1965,
McLean e Hurghes introduziram a uma coroa oca de porcelana, corn núcleo reforçado em
alumina. Usaram esse método para desenvolver as primeiras porcelanas de alumina. A partir
de 1967, McLean e Sced uniram a porcelana à chapas de metal, criando o primeiro sistema
reforçado, a coroa metalo-cerdmica.
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Garone netto e Burger (1998) classificaram quatro tipos de porcelana: porcelana
feldspdtica ou tradicional, porcelana aluminizada a 50%, vidro ceramizado e porcelana
aluminizada a 97%, com vidro infiltrado. Esta última desenvolvida em 1998 pelo Dr. Michael
Sadoun e foi apresentada comercialmente com o nome de "Sistema 1nCerain - pela Vita
Zahn fabri k.
Hollweg et al. (1998) sugeriram o sistema InCeram, como urna alternativa para a
otimização da estética em próteses unitárias. Através de um plano de tratamento multi
disciplinar integrado, são requeridos cuidados especiais desde a sua indicação ate a sua
conclusão são requeridos.
Para Miranda et al. (1999) as porcelanas devem ter resistência à fratura e a abrasão.
insolubilidade nos fluidos orais, ser biocompativel ao meio bucal, e apresentar estabilidade de
cor, translucidez e opalescência. Por ser quimicamente inerte, possui baixa condutibilidade
térmica e elétrica e é resistente à compressão. Permite transmissão regular e difusa de luz, tem
o potencial de reproduzir a textura, profundidade de cor e aparência dos dentes naturais. Os
componentes básicos da porcelana são: feldspato, silica ou quartzo

e coalin. Estes

componentes combinados resultam em duas fases importantes: vitrea, que é formada durante
o processo de cocção da infra-estrutura e tern a função de unir as partículas da fase cristalina ,e cristalina, na qual inclui silica e óxidos metálicos (pigmentos). Seu coeficiente de expansão
térmica (CET), que é urna propriedade muito importante, que representa uma mudança por
unidade de comprimento para cada 1° C de variação de temperatura. 0 CET da porcelana e
sutilmente menor que o CET dos dentes, representando papel fundamental na resistencia
clinica das restaurações cerâmicas. Quando cerâmicas de CET diferentes são fusionadas, ha o
surgimento de grande estresse entre suas interfaces, o que pode ser suficiente para determinar
uma fratura.
Para Schmidseder (2000) o desenvolvimento da porcelana pura foi necessário, devido
ao crescente aumento no prego do ouro, na incessante busca da estética

e da

biocompatibilidade. Assim, no começo dos anos 80, as misturas Cerestore e Dicor.
provocaram entusiasmo nos odontólogos europeus. Logo após, foram lançados sistemas como
HiCeram, Optec, HSP, Mirage II, Empress e InCeram. Os sistemas foram trabalhados de
maneiras distintas: usando técnica em camadas, queimas, infiltrações e pressão. Mas a maioria
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dos sistemas, em pouco tempo, foi atingindo altas taxas de insucesso, devido a sua baixa
resistência à fratura, e por conseguinte, sistemas como Empress e InCeram se impuseram.
Segundo Baratieri et al. (2001) a introdução do sistema InCerain SpineII no mercado
nacional ocorreu em 1993, e em 1999 tornou-se disponível o sistema InCeram Zircônia (que
contém 33% de óxido de zircônio).
Para Bottino et al. (2001) a integração das especialidades odontológicas com a prótese
dentária é essencial para urna reabilitação estética. Um contorno correto do preparo,

qualidade gengival e uma oclusão estável são fatores que quando associados á trabalhos
reabilitadores promovem urna reconstrução estética, funcional e harmônica.

2.2 Descrição do Sistema inCeram Alumina

Sieber (1992) comentou que a técnica do InCeram Alumina com pouco tempo de uso
alcançou resultado excelente devido, ao ótimo ajuste, alto valor estético e alta resistência
final da restauração.
Para Hadgis (1996) a técnica de InCeram Alumina produz uma infra-estrutura feita de
óxido de alumínio altamente estável, que substitui a estrutura de metal das coroas metalocerdmicas tradicionais. Estas possuem estética limitada devido ao metal, que causa um
escurecimento dos tecidos gengivais devido a sua margem escura. Portanto, as próteses de
porcelana pura podem ser uma alternativa viável. 0 InCeram permite que a luz seja
transmitida para a estrutura da raiz c irradiada através do tecido gengival. Essa infra-estrutura
é homogêneo, denso, não-poroso, livre de bolhas, e encapsulado por uma fi na camada de

vidro. Fornece A prótese urna resistência A flexão que varia de 450 MPa a 600 MPa. 0
material da infra-estutura também é opaco o suficiente , e a tonalidade alterada do dente
natural não afetará a coroa final. A infra-estrutura da porcelana alumina Vitadur Alpha pode
ser usada, e alcança cor e translucidez; fatores importantes na duplicação da estética do dente
natural.
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Conforme Magne e Belser (1997) o sistema InCeram Alumina é uma porcelana
aluminizada, composta de oxido de alumínio sinterizado (Al 2 03 ), formando urna infraestrutura do material básico e urna matriz de cristais unidos entre si, com subseqüente
in filtrado de vidro colorido. Esse material é coberto com uma porcelana de revestimento

especifica, com expansão térmica compatível. A adaptação marginal dessa estrutura tem sido
relatada como sendo de 30 a 40 pm.
Avaliando a longevidade de próteses parciais fixas em dentes posteriores, realizadas
com o sistema InCeram Alumina, Sorensen et al. (1998) concluíram em seu estudo clinico,
que a utilização deste sistema não pode ser aplicado confiavelmente, pois uma taxa de 19% de
fracassos ocorreram em um controle de 3 a 6 anos, enquanto que nenhuma falha ocorreu nas
próteses fixas anteriores com o mesmo material

Miranda (1999) descreveu algumas vantagens, desvantagens, indicações e contraindicações do sistema InCeram Alumina.
Vantagens:

a)

não apresentam bordas metálicas e sua condução de luz é favorável;

b) boa adaptação marginal com ajuste de alta qualidade;
c)

excelente estética e biocompatibilidade;

d)

translucidez e radiolucidez semelhante ao esmalte;

e)

alta resistência funcional;

f)

dureza semelhante ao esmalte;

g) ausência de ligas metálicas;
h)

não proporcionam irritações térmicas uma vez que sua condução térmica

Desvantagens:

a) equipamento caro ,h) operação demorada.

Indicações:

a) coroas unitárias anteriores e posteriores -,
h) próteses fixas pequenas da regido anterior;
c) próteses fixas adesivas na região anterior.

( 'onira-indicações do si sterna InCeram Alumina:

a)

facetas;

b)

nos casos de bruxismo;

c)

nos casos de insuficiente estrutura remanescentes (dentes curtos);

d)

quando as condições de higiene bucal são insuficientes;

e)

em próteses fixas posteriores.
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2.3 Descrição do Sistema InCeram Spinell

De acordo com Sieber (1996) o sistema InCeram Spinell (Mg Al, 04) é urna mistura
de oxido de magnésio. Pode ser colorido de forma a combinar com a dentina, da qual é
parecido em translucidez. As propriedades ópticas de reflexão e refração, quando associadas
com sua translucidez natural e alta resistência, fazem do InCeram Spinell um material
desejável para uso na prática dentária. Este sistema cerâmico demonstra resistência A flexão
de 350 MPa, excelente precisão marginal e estética superior. No processo de desenvolvimento
para

o uso comercial,

tornou-se importante desenvolver técnicas específicas de

reprodutibilidade, corn um material refratário e porcelana especial de revestimento, com a
capacidade de influenciar na óptica da luz das subjacentes cerâmicas.
Magne e Belser (1997) relataram que o sistema InCeram Spine!l tem demonstrado
excelentes resultados clínicos, criando uma estética natural, devido As suas propriedades
ópticas únicas, combinadas com uma excelente resistência. 0 uso destas restaurações é um
avanço odontológico para urn crescente grupo de pacientes que exigem a estética dental.
Já Garone Netto e Burger (1998) comentaram que a mistura dos óxidos de alumínio e
magnésio reagem durante o processo de cocção da porcelana, formando um oxido misto
denominado Spine/i. Esta mistura proporciona uma melhor translucidez da porcelana quando
comparado A alumina, devido ao seu baixo índice de refração, e também melhora nas
características de cristalinidade deste composto, promovendo propriedades ópticas
isotropicas.
Bottino et al. (2001) descrevem algumas vantagens, desvantagens, indicações e contraindicações do sistema InCeram Spinell.
Vantagem:

-

maior translucidez,

-

todas as vantagens do InCeram Alumina.
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Desvantagens:
- utilização em dentes com núcleos metálicos ,. utilização em dentes descoloridos.

Indicações:
-

facetas laminadas ,. coroas anteriores; Ways e on/uv.v.

(:ontra-indicação:
-

uso em dentes posteriores como em coroas e prótese parcial fixas.

2.4 Descrição do Sistema InCeram Zirciinia

Hornberger; Vollmann; Thiel (1999) afirmaram que a zircônia tern como característica
aumentar a dureza. Esta fase é chamada de reforço de transformação. O mecanismo de reforço
baseia-se na transformação induzida por sobrecarga das partículas metaestáveis tetraízonais de
óxido de zircônio em sua forma monoclima. Com a transformação tetrágona/monoclima,
ocorre um aumento de volume em 3%, que reduz tanto a energia da peça, e interrompe a
expansão da mesma. A nova técnica do sistema InCeram Zircônia oferece as conhecidas
vantagens das cerâmicas de infiltração: reprodução das perdas ,. facilidade de manipulação e
exatidão no ajuste através do endurecimento por infiltração. Tanto o material em bloco como
o material de alumina se infiltram com os vidros especiais. 0 sistema InCeram Zirciinia.
como todas as outras cerâmicas de infiltração revestem-se com Vitadur Alpha.

indict/Vies:

a) coroas posteriores e anteriores;
b) prótese parcial fixas até três elementos posterior e anterior:

c)

núcleos cerâmicos posteriores e anteriores;

d)

pilar sobre implantes (Ceradapt).

Vantagens:

a)

ótima estética e excelente biocompatibilidade;

b) ausência de bordas metálicas;
C) grande qualidade de ajuste;
d)

elevada resistência funcional, graças a excelentes valores fisicos;

e)

não se produzem irritações térmicas por possuir termocompatibilidade;
relação de custo favorável (não há gasto com ligas metálicas).

Para Rosa e Gressler (2001) o InCeram Zircônia apresenta como vantagens a excelente
estética e biocompatibilidade, ausência de margem metálica, alta fidelidade marginal, elevada
resistência à flexão e ruptura e baixa condutibilidade térmica.
Segundo Apholt et al. (2001) o sistema 1nCeram Zircônia é obtido da mistura de 33 0 0
de óxido de zircônio e 67% de óxido de alumina da fase cristalina (Al , 03 Zi 02 ). A infraestrutura originada desta mistura possui uma resistência flexural aumentada em 750 MPa.

no

Para Bottino et al.(2001) o aumento de resistência é obtido pela incorporação de
partículas de óxido de zircemia, aumentando a resistência do material à propagação de trincas.

2.5 Técnica do Sistema 1nCeram

0 sistema InCeram é uma estrutura óxido-cerâmica de extrema resistência e ajuste
preciso, confeccionado basicamente com óxido de alumínio. É urn sistema restaurador
totalmente cerâmico. A combinação da fundição de urna infra-estrutura de alumínio com uma
subseqüente infusão de vidro resulta em um InCeram.

Na técnica de estratificação citada por Reichel (1995) em uma coroa de InCeram é
importante recobrir a infra-estrutura corn dentina opaca e massa de dentina. Sem dúvida, com
a combinação InCerarn/Alpha, é possível realizar estratificações muito variadas.

Para Miranda et al. (1999) a resistência à flexão deste material supera em 3 a 4 vezes a
cerâmica dental convencional, e seus valores de resistência são superiores a outros sistemas
de próteses livres de metal. 0 complemento da prótese se dá corn utilização de cerâmica
Vitadur Alpha (Vita), obtendo um comportamento de reflexão e absorção da luz praticamente
perfeito.

Conforme Touati; Miara; Mathanson (2000) o InCeram pertence a uma classe de
materiais conhecidos como compósitos interpenetrantes. Estes materiais consistem em pelo
menos duas faces, que são entrelaçadas e se estendem continuamente da superficie interna à
externa.
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2.6 Técnica de Preparo do InCeram

0 preparo dental

é um elemento chave na previsão de qualquer prótese.

particularmente na odontologia estética.

Portanto, antes do preparo. deve-se ter UM

planejamento inicial para executar os preparos.

Conforme Peremuter (1993), as novas cerâmicas e, em particular o 1nCeram, exercem
urna influência sobre as formas de contorno dos preparos. Os métodos de elaboração protetica
e os meio de fixação aos tecidos dentais têm um papel decisivo sobre o seu perfil.

Para Rosa (1997), a resistência da cerâmica está ligada diretamente à con figuração do
preparo, por isso devemos conseguir que a restauração se apOie na região cervical e incisal em

quantidade uniforme. 0 preparo inicial deve ser em forma de ombro com ângulos internos
arredondados. Nos casos de menor volume dental, realiza-se um chanfro para conseguir apoio
mecânico.

Miranda et al. (1999) confirmaram os detalhes dos preparos, e acrescentaram que os
ângulos agudos devem ser arredondados para diminuir a concentração de esforços.

McLaren e White (2000) sugeriram a confecção de caixas proximais nos preparos dos
pilares adjacentes ao espaço edêntulo para conseguir uma maior estrutura no ângulo da linha
axio-oclusal. Modificando o preparo nesta área, mais espaço foi obtido das caixas em ambos

os pilares adjacentes ao peintico. Para evitar o enfraquecimento da estrutura, cerâmica de
cobertura não deveria ser colocada na área do conector. Estas devem ser vitrificadas e polidas
depois do cocção da porcelana.
Schmidseder (2000) afirmou que o arredondamento de todas as bordas e ângulos

agudos deveria ser feito com as brocas diamantadas FG de baixa rotação.
Bottino et al. (2001) aconselham que o acabamento final deveria ser feito corn brocas
multilaminadas. 0 afastamento mecânico da gengiva marginal com fio não impregnado,
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auxiliaria no acabamento cervical do preparo visando a proteção do epitélio do sulco
gengival.

Segundo Baratieri et al.(2001) a profundidade do preparo marginal seria de 0,6 a
1,2mm e na face incisal ou oclusal, de 1,5 a 2,0mm, dependendo do tipo de dente e de suas
características individuais. (FIG. 1 a 6)

Figura 1, 2 -

Desenho esquemático de um ombro com ângulo interno arredondado, que
pode ser obtido com o auxilio de pontas diamantadas cilindricas com
extremidade arredondada

Figura 3, 4 -

Quando houver menor apoio mecânico, o término para coroas InCeram
deverá ser feito um chanfrado, com brocas diamantadas troncocônicas de
extremidade arredondada.

4

Figura 5 - Desenho esquemático demonstrando o preparo de um dente
para receber uma coroa 1nCeram. Fonte: Baratieri et al. (2001).

Figura 6 -

Aspecto laboratorial do preparo testando
chanfrado profundo

o término em
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2.7 Técnica laboratorial da infra-estrutura Sistema InCeram Alumina

A técnica descrita por Miranda (1999) foi evidenciada da seguinte tbrma:
a) com o troquei de gesso pronto, analisar e eliminar zonas retentivas corn cera;
h) aplicação do verniz espaçador com espessura de 0,2inin no corpo do preparo, para
permitir espaço para o cimento. Não aplicar no ombro, para obter urna ótima
adaptação marginal;
c)

duplicação do troquel-mestre em material refratário especial Scayola:

d)

a delimitação da margem do preparo deve ser feita com grafite, e aplicar tina
camada de selador sobre o preparo;

e)

o óxido de alumínio já preparado é aplicado uniformemente com auxilio de pincel
n° 1 (pêlo de Marta), sem interrupção, com 0,51nm em todas as faces, necessitado
de 30min de descanso antes de manipulá-lo:

f)

aplicar uma fina camada do estabilizador molecular sobre a estrutura de óxido de
alumínio, pois este elemento é o organizador no ciclo da sinterização;

g)

iniciar o ciclo da sinterização sem vácuo em forno apropriado (Inceramat II ) por
6h até atingir 120° C. Sao necessárias 2h para atingir 1120° C, pennanecendo
nesta temperatura por mais 2h, somando total de 10h;

h)

o resfriamento até 400° C deve ser feito com o forno fechado, evitando, assim, o
choque térmico que pode provocar trincas e rachaduras, ele se completa com a
porta do forno aberta até atingir a temperatura ambiente;

i) após este ciclo, a infra-estrutura poderá ser removida do troquei refratário. Corno
o refratário sofre uma contração de 15 a 20%;
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nesta fase, os cristais de óxido de alumina se fundem e formam urna matriz
policristalina, continua e porosa;

k)

depois deste estágio inicial faz-se o teste da infra-estrutura do modelo-mestre.
Pequenas correções poderão ser feitas neste momento, usando-se Optimiza e
sinterizando novamente em forno convencional de porcelana;
para pequenos acabamentos utiliza-se uma broca de baixa rotação diamantada de
granulação fina;

m) pequenas trincas poderão ser detectadas com auxilio de um liquido azul. Caso
detectar trincas, faz-se necessário a confecção de nova infra-estrutura. A segunda
fase é a infiltração de vidro em pó, que por capilaridade difunde-se através da
alumina porosa, formando uma estrutura de alumina e vidro bastante densa. A
infiltração de vidro é muito importante porque proporciona alta resistência da
infra-estrutura. Este p6 de vidro é tingido conforme a cor do dente. 0 potencial da
restauração final é relacionado com a cor do infra-estrutura. Os corantes são ions
metálicos modificados incorporados na estrutura de vidro;
n)

no forno Vita Inceramat II, o aquecimento se da sem vácuo, por 30min até atingir
1100° C, e permanece nesta temperatura por 4 a 6h para próteses fixas. O
resfriamento até 400°C é realizado corn a porta do forno fechada. Depois é aberto,
o resfriamento é natural até 25° C;

o)

a estrutura sinterizada se impregna totalmente com o vidro fundido, obtendo
granulação fina. Esta textura homogênea, livre de bolhas de ar, é a responsável
pelos altos valores de estabilidade e resistência;

P)

a remoção do excesso de vidro é executada corn auxilio de pontas diamantadas de
granulação grossa para peça de mão. É necessário usar luvas, mascara e óculos de
proteção, por se tratar de vidro extraduro. É realizado um jateamento com oxido
de alumínio a 40 libras de pressão para remover os restos de vidro;

q)

a estrutura deve ser sinterizada novamente em forno de porcelana convencional
até 960° C e mantido por 10min sem vácuo para uma cocção de controle do vidro.

Após, faz-se o segundo jateamento. Depois da prova no troquel-mestre, esta
pronta para realizar a prova em boca.

2.8 Técnica laboratorial da infra-estrutura do Sistema InC:eram Spine11

De acordo com o Manual de Instrução da Vita Zahnfabrik (199

a)

faz-se um leve alivio das Areas retentivas e ângulos agudos com cera, sobre esta
aplica-se o espaçador. Faz-se a duplicação do modelo mestre com silicona de
adição, vazando com material para munhões Spinet!,

b)

depois, faz-se o corte a seco e delimitam-se as margens de preparo;

c)

a preparação para aplicação da massa é feita com urn descanso de 2h no modelo
de trabalho;

d)

faz-se o corte a seco e delimitam-se as margens do preparo. É aplicado o
"separador" (fluido de Vita InCeram Spine11) para obter maior dureza e
consequentemente melhores resultados. Os munhões devem repousar por mais 5h;

e)

a aplicação da mistura Powder Spinell OA preparada) é realizada em camadas bem
fi nas, até 0,5mm de espessura. Com urn bisturi pequeno, auxiliado com urna lupa,
faz-se o acerto das margens, deixando visível o traço marcado;

f)

é necessário um descanso de meia hora antes do cozimento de união. Na primeira
etapa do cozimento são necessárias 5h para atingir 120° C e mais 2h para atingir
1180°C, permanecendo por 2h;

g) desliga-se o forno e o resfriamento lento até 400° C 6 feito corn a porta fechada.
Abrir a porta do forno e deixar atingir 25° C para a conclusão da primeira etapa;
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h)

cuidados devem ser tomados para separar a infra-estrutura do munhão, e o ajuste
no troquei-mestre é feito com brocas diamantadas de granulação fi na. No exame
clinico, verificar a adaptação marginal e a espessura do material recomendado;

i)

na segunda etapa, a aplicação do pó de vidro da Vita InCeram Spina, na cor
desejada, é feita com água destilada. Não aplicar nas margens, porque a infraestrutura já está sinterizada, e a absorção capilar uniforme da um reforço na
periferia destas margens, e se há excesso de vidro nas margens, sua remoção com
jato de óxido de alumínio pode enfraquecê-las e provocar trincas;

a seqüência é feita no forno Vita Vacumat para infiltrado de vidro: sendo a fase de
secamento de 3 a 4min até 700° C; fase de aquecimento de 12min em 1120' C.
Manter por 10min em 1120° C com resfriamento natural:

k)

a remoção do excesso do vidro é feita corn brocas diamantadas e jato de oxido de
alumínio de 25pm à uma pressão de 2,5 a 3,0 bar. 0 controle final é realizado

sobre o troquei-mestre. A infra-estrutura esta pronta para as seguintes fases: prova
na boca, moldagem de transferência, e aplicação da cerâmica Vitadur Alpha.

2.9 Técnica laboratorial da infra-estrutura do Sistema InCeram Zircônia

Kiatake (2001) descreveu a seguinte técnica:

a)

sobre o troquei-mestre deve-se aplicar o espaçador de 4,54m a 1,0mm aquem da
margem:,

b)

faz-se a duplicação do troquei corn silicona, e vazamento em gesso especial. Fm
caso de prótese fi xa, é importante que os troquéis sejam separados e fixados no
bloco para evitar a ruptura do óxido de alumínio, e realiza-se a pré-sinterização,

c) aplicar a massa de óxido de alumínio e zircônio, em uma espessura de 1,0mm na
area oclusal e 0,7mm no restante;
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d)

os conectores são de 3 x 3mm (no sentido vestíbulo -lingual e cervico-oclusah
podendo ser alterados até 5 x 5mm conforme a distancia dos pilares. O
estabilizador (organizador das partículas) é aplicado sobre a infra-estrutura:
infra-estrutura inicia a primeira sinterização em temperatura de 25' C em 6h, para
atingir 120° C e 2h para atingir 1120° C, mantendo por 2h nesta temperatura ,.

f)

o resfriamento até 400° C deve ser com o forno fechado, e se completa corn a
porta do forno aberta até atingir a temperatura ambiente:

g)

após este ciclo, a infra-estrutura pode ser removida do troquei refratário, porque
este sofre contração de 15 a 20 %.,

h)

pó de vidro na cor selecionada é aplicado sobre a infra-estrutura. No forno, a
temperatura inicial é de 200° C em período de 50min ate atingir 1140° C. Manterse nesta temperatura por 2h:

i)

a infra-estrutura de oxido de alumínio e zircônio esta pronta para prova na boca.

É importante lembrar que todo processo é realizado sem vácuo.

2.10 Seleção de cor

Chiche e Pinault (1996) descreveram três dimensões da cor: matiz, valor e croma.
Matiz é definida como a qualidade de sensação, segundo a qual urn observador
percebe a variação do comprimento de onda de energia radiante. A fonte primária da cor
natural do dente é a dentina, e sua matiz está tanto na faixa do amarelo, como do amarelovermelho.
Valor é a qualidade que relaciona a cor de uma escala de cinza de brilho similar. Este e
afetado primariamente pela qualidade da transparência do esmalte.
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Croma é a dimensão da cor que define a intensidade ou a concentração da matiz.
ditado pela dentina e influenciado pela translácidez e espessura do esmalte.
O importante é que a cor deve ser copiada em várias sessões e comparada até definir a
cor básica. 0 dentista nunca deve fi car olhando para o dente mais de 20s, para não perder a
sensibilidade ao amarelo. Os autores salientaram que na estratificação de um dente, a seleção
de cor deve seguir urna seqüência lógica: a) cor básica; b) variações básicas de cor: c) cor do
esmalte, translucidez e d) efeitos especiais.
Para Carneiro; Severo; Dinato (1996) o dentista e o protético, diante da sensível arte
de reproduzir esteticamente os dentes naturais, devem atentar para os detalhes da cor. forma,
contorno, textura e recursos complementares como dentes adjacentes, utilizando fotoesaiias
coloridas e modelos provisórios.
A determinação da cor da infra-estrutura do InCeram pode ser produzida em quatro
cores diferentes, e segundo Schmidseder (2000) é importante que já tenha sido prevista com a
associação da cor do dente, em um plano de estratificação.

2.11 Prova das coroas do Sistema InCeram

Conforme Miranda et al. (1999) inicialmente faz-se urn exame quanto à adaptação do
término cervical. Na prova da infra-estrutura cerâmica deve-se verificar: o correto
assentamento da infra-estrutura ao dente preparado; a adaptação no término cervical; os
espaços necessários para a porcelana de cobertura nos movimentos oclusais. Para o ajuste
interno da infra-estrutura utilizar brocas diamantadas de granulação fina, em baixa rotagão,
até obter boa adaptação. O aCabamento final é dado com kit EVE, que tem por finalidade o
alisamento, e acomodação dos contornos da margem. A remodelagem da infra-estrutura
necessária para que possa receber a cerâmica Vitadur Alpha (Vita). Esta remodelav.em ira
permitir um correto término marginal da restauração cenimica com relação aos limites do
tecido gengival.
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Após a aplicação da porcelana, veri ficar a sua relação interproximal através de uma
correta area de contato, o seu assentamento, adaptação cervical, e ajuste oclusal. Se nesta
etapa houver necessidade de alguma correção da prótese, por acréscimo de material (altura da
cúspide, falta de area de contato), poderão ser realizadas utilizando-se a cerâmica Vitadur
Alpha Corrective (Vita) à uma temperatura de 815°C. A pintura extrínseca pode ser realizada
na boca do paciente, ou através de urna estratificação, e o ceramista pode ter detalhes dos
pigmentos necessários aplicados antes do glaseamento final. 0 objetivo de uma prova clinica
bem sucedida é conseguir bom assentamento das coroas, oclusão harmoniosa e ótima estética.

2.12 Cimentação da prótese 1nC:eram

Para Hadgis (1996) uma vez pronta a prótese, detalhes como contatos , margens,
oclusão e tonalidade são examinados na boca. Para a cimentação se faz necessário a limpeza
dos dentes com pedra pomes, de modo a limpar todas as superfícies dos dentes de suporte.
Devido a urna adaptação excepcional, as coroas InCeram exigem somente uma fina camada
de cimento Panavia 21TC (Tooth Color), devido a sua baixa viscosidade, alta resistência de
colagem e tempo de trabalho prolongado.
Conforme Magne e Belser (1997) nas próteses InCeram Spine!l não é recomendado o
uso de cimentos opacos, corno o fosfato de zinco. Os cimentos com compostos translúcidos,
como o Panavia 21 TC são mais indicados.
Para Garone Netto e Burger (1998) a associação de porcelanas atuais corn cimentos
resinosos aumentam em cerca de 69% a resistência da porcelana à fratura, em comparação
corn o fosfato de zinco. 0 melhor agente cimentante para a prótese InCerain seria o cimento
resinoso Panavia 21 TC, porque contém um monômero adesivo à essa porcelana. 0
monõmero é o 10-MDP que adere aos óxidos, e a infra-estrutura cerâmico é constituído de
97% de óxido de alumínio. Ainda apresenta monômeros ácidos que dispensam o uso de ácido
fosfórico. 0 jateamento é o único passo no preparo da superfície de vidro (InCeram) usado
para aumentar as retenções mecânicas. A silanização não é necessária e da-se preferência ao
uso de ácido na dentina preparada.
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Kern e Strub (1998) estudaram por 5 anos a colagem de cerâmicas. A infra-estrutura
concluída foi aplicada na superficie da cerâmica alumina corn cobertura triboquímica de silica
e depois silanizada, os dentes de suportes foram tratados corn Acido fosfórico 37% por 60s. As

restaurações foram vedadas corn resina composta (Panavia 21 TC). Concluíram que este
método de colagem foi útil, sendo indicado para urna gama de aplicações clinicas.

Para Bottino et al.(2001) os agentes cimentantes deveriam preencher a interface entre
o dente preparado (suporte) e a restauração (retentor), evitando que esta seja preenchida por

bactérias, levando à degradação do suporte. Portanto, urn agente cimentante ideal deveria ter
características de resistência e ser insolúvel aos fluidos orais. Os mecanismos de retenção de

urna restauração poderiam ser divididos em união mecânica, micromecânica e aderência
molecular. 0 cimento de fosfato de zinco é urn agente cimentante com unido mecânica, que so
tem ação de fixação, e é usado nas próteses InCeram Alumina e 1nCeram Zircônia. Na unido
micromecânica utilizam-se os cimentos resinosos que apresentam maior resistência a tensão.
A sua habilidade de adesão à múltiplos substratos, alta resistência, insolubilidade em meio
oral e seu potencial para mimetizar as cores, faz dos cimentos de resina composta. o adesivo
de eleição para restaurações estéticas livres de metal.

Para McLean (2001) os cimentos resinosos são usados associados a um procedimento
de condicionamento ácido total. A espessura de película do cimento de resina pode
redistribuir tensões e reduzir os riscos de fratura. Portanto, esta espessura deveria ser
semelhante a todos os cimentos, como o fosfato de zinco e o ionômero de vidro.
Considerando-se a estética e a resistência, o cimento de união ideal para coroas como
InCeram e Procera tern ainda que ser produzido.

3 DISCUSSÃO

Na decisão sobre qual sistema sera usado e a certeza da melhor aplicação clinica.
torna-se importante construir unia relação de confiança com o paciente, a fim de que este
possa receber a terapia adequada para o caso em questão.
Para Reichel (1995), Hadgis (1996), Kelly; Nishimura; Campbell (1996), Miranda et
al. (1999), Schmidseder (2000), f3ottino et al. (2001) a escolha de urna prótese certimica do
sistema InCeram, é baseada no seu potencial estético. Para Hadgis (1996) o anel inetalico das
próteses tradicionais cria urna aparência de margem escura, que causa um escurecimento dos
tecidos gengivais. kelly, Nishimura; Carnpbell(1996), Schmidseder (2000), Bottino et al.
(2001) afirmam que o sistema 1nCeram permite que a luz seja transmitida para a estrutura raiz
e tecidos gengivais, sendo uma alternativa viável as próteses tradicionais.
Para Kelly; Nishumura; Campbell (1996), Sorensen et al. (1998), McLaren e White
(2000) o fracasso clinico de próteses parciais fixas em InCeram Alumina na região posterior e
comum. Fratura nas areas dos conectores na parte interna da interface da infra-estrutura,
confirmam que o 1nCeram Alumina não pode ser usado confiavelmente para prótese parcial
fixa posterior. Para minimizar o fracasso, Sorensen et al. (1998) sugeriram o não revestimento
de porcelana na superfície do conector, e sim devendo ser vitri fi cada e polida. McLaren e
White (2000) sugeriram caixas proximais no preparo dos pilares adjacentes aos espaços
edêntulos para se conseguir um corpo maior de estrutura no ângulo de linha axio-oclusal para
o revestimento de porcelana. As dimensões dos conectores devem ser de no minimo 4rnm do
sentido ocluso-gengival, sendo que o tamanho ideal é de 5mm. E no sentido
a espessura deve ser de 3mm no minim() para a região anterior e 4mm na regido posterior. 1:
que a infra-estrutura tenha um anel de maior volume, sendo de I mm de espessura e 2mni de
altura no contorno lingual e proximal para aumentar a resistência e dar suporte a porcelana.
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Para Schmidseder (2000) o sistema InCeram é o que preenche melhor as exigências,
dispõe das melhores características mecânicas (resistência à flexão cerca de três vezes maior
que os outros sistemas de cerâmica pura). Adolfi (1998) comentou que com a mistura de
oxido de zircônio e óxido de alumínio, as propriedades mecânicas do InCeram são
melhoradas com a dureza de fratura em dobro que o InCeram Alumina.
Para Hadgis (1996) a infra-estrutura fornece à prótese InCeram Alumina uma
resistência flexural variável de 450 MPa a 600 MPa. JA Bottino et al.(2001) afirmaram que a
resistência flexural fica entre 300 MPa a 600 MPa, enquanto que para Baratieri et al. (2001)
sua resistência flexural fica em 400 MPa. McLean (2001) confirma resistência de até 630
MPa, dependendo do suporte do preparo e de um ajuste preciso.
Para Baratieri et al. (2001) o InCeram Spinell tem diminuição de cerca de 30°.0 nas
propriedades fisicas. Sua resistência flexural é de 250 MPa. Já Bottino et al. (2001) citaram
uma resistência flexural de 150 MPa. Para Sieber (1996), além da excelente precisão marginal
e estéticas superiores do sistema InCeram Spinell, sua resistência à flexão é de 350 MPa,

valor confirmado por McLean (2001).
Para Sieber (1996), Kern e Strub (1998), Miranda et al. (1999) e Bottino et al. (2001) o
cimento de escolha de união depende do preparo, (anterior ou posterior) e da opacidade do
sistema de escolha; (Zircônia, Alumina), podendo ser usado todos os cimentos tradicionais de
união. Miranda et al. (1999) reforçam que o cimento de fosfato de zinco apresenta maior
solubilidade, é indicado como última escolha. Quando a translucidez é maior (Spinell ). os
cimentos de ionômero de vidro e de resina composta transmitem adequadamente a luz.
Kern e Strub (1998) em estudos de 5 anos de resultados clínicos de colagem de
cerâmica alumina, com resina, concluíram que a cola de resina entre os dentes e a cerâmica

alumina permaneceram sempre estáveis.
Entretanto, para Sieber (1996) nenhum desses procedimentos disponíveis faz uma
colagem confidvel. McLean (2001) concorda que a resistência à microinfiltração é dependente
da estabilidade do cimento e da restauração na interface do dente; e apesar da coroa ser retida
no dente por unido micromecânica, ainda está sujeita à microinfiltração. Para o autor, o
cimento ideal ainda tem que ser produzido.

4 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura apresentada, concluiu-se que a porcelana e dentes naturais
são de estrutura e materiais diferentes. A restauração de porcelana dental pela técnica de
camadas individuais permite reproduzir forma, matiz, detalhes de contorno e caracteristicas de
superficie dando semelhança de translucidez e opacidade equivalente a um dente natural.
Próteses livres de metal não possuem zona de sombreamento na região cervical, além
de não apresentarem correntes galvânicas, o que contribui para a manutenção da saikie
periodontal e pulpar.
Os sistemas InCeram de Alumina, Spine11 e Zircônia são usados para satisfazer a
necessidade estética dentária básica do paciente, visando resistência e longevidade.
O ceramista tem a sua disposição técnicas que permitem a realização de próteses
cerâmicas livres de metal, imitando a estética natural, com índice de refração, comportamento

de re fl exão e condução de luz com fidelidade de cores, no efeito de utilização do translúcido,
intensivo e dentina modificada associada a novas massas de cerâmica. Portanto, o preparo do
técnico de laboratório é de fundamental importância, para se obter o resultado desejado e
prometido ao paciente.
O odontólogo deve ter conhecimento e sensibilidade para escolher o sistema mais
correto para o tratamento de cada paciente. Saber corno realizar o planejamento inicial, um
preparo correto para o sistema a ser usado, boa moldagem, identificar a cor em horário
correto, verificar os detalhes de acabamento e ajuste da infra-estrutura e da prótese. avaliar a
oclusão da nova prótese e integrá-la ao meio bucal através da cimentação são passos

indispensáveis para o sucesso final. Como cimentar a prótese, ter certeza do uso do material
de unido mais correto para a atual prótese.
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Portanto, os dados deste trabalho nos levam a acreditar que o sistema InCeram tem
beneficiado a estética e a função, bem como a biocompatibilidade, com resultados excelentes,
tanto para a reconstrução de dentes anteriores e posteriores.
Pode-se afirmar que o sistema InCeram classifica-se como uma revolução na estética
odontológica deste último século. 0 processo continuo da ciência dos biomateriais, hem como
a aplicação da tecnologia do sistema InCeram, nos dá um novo enfoque a evolução dos
sistemas de adesão resinosa. O Cirurgião-Dentista tern maior segurança e privilegio em
manter, proteger e devolver a naturalidade do sorriso ao paciente.
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