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Resumo
A odontologia atual dedica-se A procura de um material restaurador ideal, que seja
semelhante A estrutura dental. Neste intuito diversos materiais têm sido desenvolvidos, na
busca de devolver a estética e a função do órgão dental . A elaboração de compósitos
fotopolimerizáveis A base de Bis-GMA, com grande porcentagem de partículas inorgânicas
deu origem aos cer6meros. Estes materiais estão indicados para restaurações de dentes
posteriores devido As propriedades de resistência A abrasão, assim como para restaurações
anteriores, devido A translucidez. 0 efeito de reforço com fibras têm sido pesquisado com o
objetivo de melhorar as propriedades fisicas dos compósitos resinosos. Da unido dessas
duas tecnologias surgiram sistemas que aliam as propriedades dos cerômeros, As
propriedades mecânicas dos compósitos fibro reforçados (FRC). Estes novos matérias são
utilizados para confecção de coroas e pontes fixas anteriores e posteriores.
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I. INTRODUÇÃO

Há muito tempo já se conhece a importância da presença de todos os dentes na
manutenção do equilíbrio do sistema estomatognático, bem como a necessidade de
preservar ao máximo a estrutura dental sadia. Diante disso, os pacientes cada vez mais, têm
procurado por restaurações que forneçam naturalidade, durabilidade e custo acessível.
No entanto o material restaurador ideal não existe. Nenhum material preenche todas
as exigências em todas as situações clinicas. 0 avanço da tecnologia e melhoria dos passos
operatórios, tern possibilitado a introdução de novos materiais estéticos e novas técnicas
restauradoras. Estes materiais são impulsionados pela melhora em suas propriedades
fisicas, e adesão dentindria mais previsível. A abundância de materiais e técnicas
disponíveis criam um desafio para o clinico recomendar e realizar a restauração apropriada
para cada situação clinica, tornando a escolha do material um compromisso perante os
profissionais. Dentre os materiais estéticos encontrados no mercado, estão os cerômeros,
um material relativamente recente, com o intuito de preencher as dificuldades clinicas das
cerâmicas devido ao alto módulo de elasticidade, alto potencial abrasivo da dentição
antagonista e dificuldades de reparo, entre outras.
Um caminho natural de mudanças de antigos sistemas de resinas compostas foi
percorrido, bem como uma tendência restauradora laboratorial para casos de ampla
destruição estrutural, assim como pequenas ausências dentais,resultando em um grande
volume de marcas comerciais de cerômeros surgidas no mercado. Os fabricantes justificam
a superioridade dos cerômeros em relação As demais classes de materiais, por reunir as
propriedades positivas das cerâmicas e das resinas.
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Os cerômeros contém um elevado teor de carga inorgânica, em forma de
micropolimeros de cerâmica, entremeados por uma matriz orgânica de polímeros, que
reforçam a estrutura como um todo. Assim, os cerômeros podem ser indicados, conforme a
individualidade das situações para facetamentos indiretos, coroas anteriores e posteriores,
inlay/onlay, e através das fibras de reforço, uma alternativa viável e eficaz como infra-

estrutura, torna-se possível a confecção de próteses adesivas e fixas de até três elementos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Cerômeros

2.1.1 Histórico

FEINMAN et al (1996) , afirmaram que em 1995 foi desenvolvido

o primeiro

material classificado pelo fabricante, como polímero de vidro ou cerõmero, com o intuito
de apresentar um material estético com melhor desempenho, suprindo os defeitos inerentes
aos materiais estéticos já existentes.

A

partir dai outros polimeros e cerâmicas foram

introduzidas no mercado, como alternativa de material estético. Os fabricantes justificam a
superioridade dos cerõmeros em relação aos demais, por reunir as propriedades positivas
das cerâmicas e das resinas.
A necessidade de um material estético sempre existiu, segundo a perspectiva
histórica de DIETSCHI (1997). Em 1856 as incrustações de cerâmica pré-fabricadas foram
usadas como restaurações estéticas e seladas com ouro em folha. A confecção de
incrustações de cerâmica queimada sobre lamina de platina foi desenvolvida alguns anos
mais tarde por Land. Em 1871, vieram os cimentos de silicato, em 1937 as resinas de
carga, defendidas para restaurações desde 1945, e não parou de desenvolver materiais com
uso das moléculas para adesão aos tecidos dentários e ao mesmo tempo, forneceram a
primeira descrição do que iria ser chamado de "camada hibrida"em 1952. Isto serviu de

base para o desenvolvimento do condicionamento ácido do esmalte por Buonocore, 1955, e
da formulação de resina composta com BISGMA, em 1962 de Bowen
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LEINFELDER (1997), designou os cerômeros como uma nova geração de resinas

laboratoriais que foram introduzidas no mercado em 1995, sendo uma nova e promissora
geração de materiais estéticos.

Com o propósito de solucionar exigências estéticas dos pacientes e manter as
vantagens resultantes do sistema adesivo, surgiram novos materiais no mercado, entre eles
o cerômero, afirmaram PORTO NETO et al (1998).

De acordo com PAGLIA (2001), e GOMES (2002), as primeiras resinas para uso
indireto surgiram no inicio dos anos 1980, com a Dentacolor, Isosit, Concept e Herculite
XRV. No inicio dos anos 1990, inúmeros outros sistemas, com algumas propriedades
fisicas e óticas alteradas, foram introduzidos ao mercado.Estes novos materiais foram

classificados como a 2a geração de compósitos laboratoriais, ou cerâmicas otmizadas por
polímeros, também chamados de cer6meros ou Polymer glass.Os cerômeros podem ser

classificados em dois grupos, sem reforço e os reforçados por fibras. Dentre os cerômeros
sem reforço existentes no mercado temos: Belleglass, Conquest, Artglass, Solidex, Sinfony
e outros. Indicados para inlays/onlays, facetas laminadas e coroas individuais anteriores.

Alguns sistemas já vêm acompanhados por uma fibra de reforço, que pode ser fibra de
vidro ou polietileno.Neste grupo encontramos o TargisNectris e o Sculpture/Fibrekor ,
indicados para amplas restaurações e próteses fixas, assegurando maior adesão e
distribuição equilibrada de forças mastigatórias. Quando o sistema selecionado não

apresenta a fibra para a confecção da armação da peça protética, podemos utilizar um
sistema de fibras adquirido separadamente, podendo ser fibra de polietileno, como
Ribbond e Connect, ou mesmo fibra de vidro como GlassSpan e Splint-it, que servirá de

reforço à estrutura do trabalho protético, evitando a propagação das fibras do material
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utilizado. Os autores ressaltam ainda as vantagens das resinas laboratoriais (cerõmeros)
sobre a porcelana..
TERRY (2001), ressaltou as limitações das resinas de primeira geração, devido A
baixa resistência A abrasão, alterações de cor, alta contração de polimerização baixa
resistência flexural, baixo módulo de elasticidade e alto índice de fratura; e das melhoradas
características mecânicas das resinas de segunda geração(cerômeros), obtidas pela redução
da contração de polimerização, aumentada resistência flexural e tensional ,além da maior
resistência à abrasão e fratura, e estabilidade de cor.
RUIZ et al (2001), afirmaram que com os avanços recentes nos adesivos

dentindrios e materiais restauradores, restaurações que conservam a estrututura dental
podem tornar-se uma realidade. Adequada adesão no conjunto dente-restauração é
essencial para o sucesso destas restaurações estéticas adesivas para reforçar a estrutura
dental e promover um selamento marginal que previna cárie. Os autores acrescentam o
desenvolvimento de sistemas resinosos indiretos para superar os problemas associados As
resinas compostas diretas.

2.1.2 Composição

Segundo ERDRICH (1996), AHMAD e SIMONETTI (1998), os cerômeros são
materiais restauradores híbridos contendo filamentos cerâmicos submicrométricos de
diferentes tamanhos. Essas finas partículas de cerâmicas são fusionadas numa matriz
orgânica, produzindo uma estrutura inorgânica homogênea e tridimensional. Desta forma,
estas restaurações exibem uma estética natural, função digna de confiança, compatibilidade
de desgaste por abrasão aceitável.
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HORNBROOK (1997), relatou ser o cerõmero um material altamente complexo,
processado através de luz e calor. Como resultado da infusão de partículas de cerâmica, o
processo de polimerização apresenta alta durabilidade com excepcional resistência ao
desgaste. Este material quando utilizado em conjunto A estruturas de compósito reforçadas
por fibras (FRC) são materiais que podem ser utilizados tanto no segmento anterior como
posterior. 0 novo sistema fiber reinforced ceromer (FRC) foi inicialmente indicado para
inlays, onlays . Contudo são indicados também para restaurações posteriores múltiplas e
próteses não extensas na regido posterior e anterior. A possibilidade da estrutura do dente
de permanecer resistente, através da adesão A. dentina e esmalte, aumentou a versatilidade
destes materiais quando comparados com restaurações convencionalmente cimentadas e
seu uso está indicado para cúspides de suporte funcionais e não funcionais. Sua eficácia no
aumento de retenção de coroa clinica curta também é uma vantagem. Estas restaurações

são cimentadas utilizando a última geração de adesivos dentinários e cimentos resinosos, e
por esta razão, o próprio isolamento, controle de umidade e hemostasia são imperativos.

TOUATI (1997), relatou a melhora na composição e forma de polimerização, para
as resinas compostas de laboratório, que têm sido denominadas de segunda geração ou

cerômeros, pelo fabricantes. Esses materiais têm custo inferior aos das cerâmicas, técnica
mais simplificada e eficiente.Quando utilizados em restaurações parciais resultam numa
estética similar as cerâmicas. 0 autor acrescentou que a longevidade clinica destes
materiais estéticos compostos (cerõmeros) é favorável.
De acordo com HORNBROOK (1997) e ROSENTHAL et al (1998), o cerõmero é
um polímero otimizado de cerâmica, que é um material de revestimento podendo ser
utilizado só ou em conjunto com compósito reforçado de fibra ou metal.
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AHMAD (1998), descreveu os cerõmeros como resinas compostas microhibridas
com alto conteúdo de partículas inorgânicas (80% em peso). 0 autor relata também que a
bioestética não é somente o tratamento da doença e alivio dos sintomas do paciente, mas
também para ser alcançada a estética deve-se restabelecer a função e a forma corretamente.
Para SIMONETTI (1998) e RUIZ et al (2001) o cerõmero é uma adaptação da
terminologia CEROMER ( Ceramic Optimized Polymer) ou polímero optimizados por

cerâmica, ou ainda Polyglass (polimero de vidro).

BOTTINO et al (2001), descreveram diversos sistemas de restauração dental livres
de metal (metal free). Comentaram, avaliaram e demonstraram restaurações com materiais
compósitos particulados,além do uso de diversos tipos de fibras pré-impregnadas. Segundo
os autores, a principal razão para a melhora recente nas propriedades dos compósitos
reforçados por fibra, foi o alto conteúdo de fibras que os novos sistemas apresentam.

2.1.3 Indicações e contra indicações

TOUATI (1996), preocupado com as limitações da porcelana (abrasividade,
dificuldade de reparo, fiabilidade e sensibilidade de técnica), aumentou a busca de
técnicas de restaurações indiretas à base de polímeros. Segundo o autor, novos materiais
denominados cerõmeros têm sido desenvolvidos e apresentados como alternativas viáveis
em casos de inlay/onlay, facetas, coroas e próteses fixas de até três elementos e próteses
sobre implantes com bases metálicas
FAHL JÚNIOR e CASTELLINI (1997) relataram que com os recentes avanços na
tecnologia adesiva, os materiais restauradores têm apresentado uma estética melhorada,
possibilitam um preparo mais conservador, além de promover o reforço da estrutura dental
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remanescente. Estas restaurações têm incluído modalidades de tratamento para dentes
anteriores e posteriores, tanto pela técnica direta quanto pela técnica indireta.
TRINKING (1997), indicou o cerômero para restaurações tipo inlay, onlay,

overlay, facetas coroas e próteses fixas não extensas.

BANDEIRA et al (1998) ressaltaram a evolução dos materiais restauradores, que
proporcionou ascenção da Dentistica Restauradora Adesiva, colocando em evidência a
estética. 0 efeito estético das próteses de cerômero convence pela sua adaptação fotótipa
ao arco dental. Parece como se a estrutura de cor dental tivesse um efeito de transparência
muito mais marcado que as estruturas de próteses com armação metálica.
SHANNON et al (1998), citaram que os materiais estéticos indiretos, tanto os
cerômeros como as cerâmicas, têm sido amplamente indicados, de acordo com o caso e

têm apresentado alto resultado estético.
Segundo PORTO NETO et al (1998), a estética e a adesão dos materiais
restauradores modernos são requisitos básicos dentro da Odontologia deste final de século.
As técnicas de restaurações onlay/inlay, facetas laminadas e restaurações cosméticas
evoluiram muito nesta década de 1990. Com o surgimento de novos sistemas, materiais

restauradores e técnicas empregadas, a Dentistica Restauradora pôde chegar A soluções
estéticas tanto em dentes anteriores quanto posteriores,

e soluções protéticas mais

conservadoras.

VICENTINI e VALADA0 (1999), relataram que atualmente, as restaurações

adesivas estéticas, são modalidades de tratamento conservadoras e com prognóstico de
sucesso A longo prazo. As resinas laboratoriais ou cerômeros têm substituído, em volume
de tratamento as restaurações metálicas fundidas, com vantagens visíveis. 0 constante
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desenvolvimento dos cerômeros, adesivos e materiais de cimentação oferece ao clinico e
ao técnico em prótese a segurança e confiabilidade requerida ao sistema.
HIRATA et al (2000), complementam que os cerômeros são adaptações de resinas
para uso direto, com diferenças principalmente na forma de polimerização, que oferecem
uma cura mais completa. 0 sistema Targis por exemplo, é semelhante ao Tetric
(Vivadent), Belleglass, semelhante A composição do HerculiteXRV

e o Artglass

semelhante ao Charisma. Reforça-se que as principais diferenças não estão na composição,
mas sim na sua polimerização mais efetiva.
PANDOVAM (2001) citou que o uso de materiais A base de certimeros, quando
indicados com critérios adequados, podem significar mais um recurso a ser utilizado no
aprimoramento estético de trabalhos restauradores, constituindo-se de técnicas mais
simples e custos menor que os trabalhos realizados em cerâmica

2.1.4 Propriedades do material

Alguns autores como ERDRICH (1996), PITTEL (1996), ROSENTHAL (1997),
LEINFELDER (1997) e AHMAD (1998), enumeraram vantagens dos polímeros de vidro e
dos cerômeros como : boa resistência flexural, ao cisalhamento e aos fluidos bucais, além
da facilidade de manipulação, fácil polimento conferindo alto brilho, biocompatibilidade,
estética favorável, dureza superior A da resina A base de metacrilato de metila e resistência
A abrasão, próxima a do esmalte
KOCZARSKI (1998), relatou que a dureza ideal e a resistência flexural do
cerômero, proporcionam ao material uma grande habilidade de suportar pesadas cargas
oclusais, produzindo um suporte cuspideo favorável.
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MIARA (1998), mencionou as propriedades dos materiais compostos de vidro,
também classificados de segunda geração ou cerómeros, os quais contém pequenas
partículas minerais (0,04mm a 1 mm) numa distribuição e porcentagem que melhoram suas

propriedades. Os polímeros de vidro possuem duas vezes mais partículas inorgânicas do
que a matriz orgânica, que é o inverso da proporção dos polímeros de primeira geração.
aumento da quantidade de partículas inorgânicas melhora as características mecânicas do
material, reduz o volume da matriz orgânica de polímero que preenche os espaços
intermediários, reduzindo assim, a contração de polimerização e o desgaste dos dentes

antagonistas. A redução do tamanho das partículas inorgânicas facilita a obtenção de
polimento e lisura de superficie. Para a massa de dentina, o material possui partículas de
vidro de bário (78% em peso e 65% em volume). Na massa que representa o esmalte (74%
em peso e 635 em volume), melhorando a translucidez e opacidade do material.
0 alto conteúdo de carga inorgânica promove propriedades estéticas semelhantes as
cerâmicas, ao mesmo tempo que a matriz orgânica assegura a facilidade da manipulação

das resinas.
SILVA E CARVALHO (1998), afirmaram que o desgaste superficial dos
cerómeros é maior quando comparados à porcelana , e acrescenta ser isto uma

desvantagem.
NAKAMURA et al (1999), comentaram o desenvolvimento de um novo material
estético, considerado uma variação da resina composta com uma carga inorgânica maior,
tornando suas propriedades mecânicas mais próximas das cerâmicas, podendo deste modo,

ser indicado devido à suas propriedades mecânicas para coroa veneer ou oclusal de dentes
posteriores, onde é perfeitamente compatível com as forças oclusais geradas nesta região.
0 autor relatou ainda que na odontologia moderna a aparência estética da restauração é tão
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importante quanto a função, inclusive de dentes posteriores, onde esta estética,
biocompatibilidade e resistência mecânica é conseguida através deste material.
Segundo BOUSCHLICHER et al (1999) e TERRY (2001), as resinas compostas
tern sido utilizadas com grande freqüência para restaurações diretas

e indiretas, com

prognóstico de sucesso quando o sistema de restauração selecionado é apropriado. No
entanto, apesar da grande evolução das resinas diretas nos últimos 30 anos a contração de
polimerização ainda significa urn problema. Os compósitos indiretos apareceram como
uma alternativa para os compósitos diretos com vantagens na redução da contração de
polimerização e melhoradas propriedades fisicas associadas ao alto grau de conversão. Este
alto grau de conversão é obtido através de combinações de polimerização através de luz,
calor,pressão, vácuo e atmosfera de nitrogênio. 0 autor salienta que estes materiais tem
sido colocados no mercado para uso em inlay, onlay e coroas. Com o aparecimento das
estruturas fibro reforçadas, incluem-se aplicações adicionais como próteses livres de metal
(metal free) em espaços pequenos anteriores e posteriores.
De acordo com DUKE (1999) a referência aos cerõmeros como um "compósito
otimizado por cerâmica" não pode ser utilizado como uma afirmação, dependendo da
marca comercial do material. Embora alguns cerômeros utilizem partículas cerâmicas para
reforço, outros fazem uso de fibras de diversas composições. Segundo o autor os
cerõmeros comparados aos compósitos tradicionais apresentam maior viscosidade, maior
quantidade de carga e uma alteração química na matriz que influencia nas características
clinicas do material. Em meados de 1996, surgiu a primeira resina reforçada por fibras
(fibra de vidro), que apresentou-se mais viscosa, sendo acomodável, e em algumas
situações considerada um compósito condensável. Porém o autor discorda desta afirmação,
dizendo que estes materiais não são condensáveis como o amalgama,em vez disso sua
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viscosidade alterada fazem dos cerômeros mais acomodáveis, ou seja se adaptam melhor a
cavidade.
CONDON e FERRACANE (1998), encontraram que o desgaste da resina diminuiu
profundamente com o aumento da quantidade de camadas de fibras.
BRAEM et al (1998), mostraram que a resistência da resina aumentou com o
aumento do número de fibras. As resinas com fibras desenvolvidas possuem resistência e
dureza próximas a duas vezes das resinas protéticas. Portanto, as resinas com fibras podem
ser usadas em coroas unitárias e múltiplas. As resinas com fibras foram relativamente
opacas, com cor natural, e podem ser aceitas nas aplicações em restaurações extensas que
suportam estresses.
ROSENTHAL (1998) e HORNBROOK (1998), afirmaram que o novo material
cerômero possui entre as suas características fisicas alta resistência à fratura, adesividade
com cimentos resinosos, módulo de elasticidade igualando-se com a estrutura dental
natural, a resistência ã fratura é similar as pontes e coroas convencionais metalo-cerâmica.
Como conseqüência do reforço de partículas contendo material cerâmico, temos alta
resistência à flexão e a dureza semelhante a do esmalte dental, diminuindo o excessivo
desgaste do dente antagonista.
Segundo XU (1999), o compósito de resina termo curado com propriedades
mecânicas superiores foi obtido através do reforço com fibras cerdmicas.A substancia que
absorve energia e resiste a propagação de trincas durante a fratura é sugerida para a resina
remanescente da matriz e as fibras são puxadas para fora, ocorre fratura na matriz em volta
do buraco da fibra puxada. 0 nível de camada de fibra significativamente afetou as
propriedades da resina composta.
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KREJCI et al (1999), relataram entre as vantagens dos cerômeros: respeito aos
tecidos dentais duros por possuírem propriedades fisicas parecidas com as da dentina,
menor desgaste durante o preparo em relação As técnicas convencionais, a translucidez
semelhante ao dente natural ,devido a não fazer o uso do metal, e por poderem ser usadas
em pacientes que apresentam sensibilidades aos metais.
PEGORARO et al (2000), afirmaram que as cerâmicas odontológicas, mesmo as
mais modernas, não possuem resistência adequada para suportar forças mastigatórias em
peças múltiplas, que é a situação mais freqüentemente encontrada na clinica, pois embora
não apresentem grande resistência à compressão, não possuem resistência adequada A
tração e ao cisalhamento.
BLANK (2000), afirmou que o primeiro impulso a cerca de desenvolver um
sistema de resina indireta era o anseio por diminuir as desvantagens dos outros materiais
estéticos, como a porcelana. Ele ressalta como vantagens dos cerômeros sobre as
porcelanas:
-

Maior módulo de elasticidade, no entanto menos quebradiças

-

Fáceis e seguras de serem polidas na arcada

-

Menos rígidas, transmitindo menor estresse funcional para estrutura dental

remanescente
-

Facilidade de reparos e ajustes intra bucais

-

Menor capacidade de abrasionar a den:icdo oposta

-

Mais simples de produzir e menos caras que a maioria das porcelanas.

-

Em alguns casos o preparo é mais conservador, em comparação com as

porcelanas que exigem um volume adequado de material.
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Entre as desvantagens, o autor citou o fato das resinas serem inerentemente mais
porosas que as porcelanas, o que causa uma propensão do material manchar ou perder a cor
antes do tempo e acumular placa, provocando uma provável degradação do material,
devido aos fluidos bucais; além da falta de tempo clinico suficiente na literatura, embora
muitos estudos estejam sendo feito a respeito dos cerômeros, por serem materiais novos, os
estudos são recentes. Adicionalmente a publicação demonstrou a importância da técnica
laboratorial meticulosa durante a confecção das peças à partir das resinas indiretas; fatores
críticos como a construção, a superficie e a separação entre as camadas de resina são
significativamente afetados por métodos impróprios de fabricação laboratorial.
Recomendações especificas para diminuir estes problemas sugere que os laboratórios
deveriam evitar a adição do material em finas camadas e observar os contatos oclusais,
reduzindo a necessidade de ajustes clínicos, e alcançar a superficie mais polida possível no
laboratório, para evitar possíveis fraturas, com sucesso para uso clinico quando
corretamente indicada.
OLK (2000), salientou que o fraco selamento marginal, a tendência da alteração da
coloração, a insuficiência à resistência à abrasão, a afinidade por placa bacteriana
(biofilme), a dificuldade da manutenção da forma podem ser consideradas desvantagens
dos cerômeros.
BARTSCH (2000), afirmou que por longo tempo restaurações metálicas com
resinas e porcelanas eram as únicas opções que ofereciam sucesso. Contudo, como se sabe
hoje, o uso de ligas metálicas com cobertura de materiais por incremento apresentam suas
desvantagens e riscos. Estas desvantagens são classificadas em principais categorias: a
associada com o processo de fabricação e a outra associada com riscos para a saúde do
paciente. As características desejadas num novo material restaurador são:ser livre de metal;
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permitir uma adaptação precisa e fácil; promover estética superior; eliminar problemas
adesivos; promover propriedades aproximadas a do esmalte
RUIZ et al (2001), afirmaram que os processos adicionais de polimerização das
resinas indiretas, tornam-a mais poliveis, menos solúvel em água, com propriedades fisicas
melhoradas, e promovem um maior controlo laboratorial oclusal e estético.
BADARANE et al (2001), acrescentaram que as propriedades fisicas melhoradas é
graças à incorporação de alta quantidade de carga, em inclusão de monômeros
multifuncionais com mais sítios de ligação, aumentando as cadeias de polimerização.
RUIZ et al (2001), relataram que os processos adicionais de polimerização que
incluem calor, pressão e vácuo torna a resina mais polivel, menos solúvel em água, e
melhora suas propriedades fisicas.
GOMES et al (2002), afirmaram que os cerômeros são uma ótima alternativa para
os metais e porcelanas, devido à sua composição e estrutura, pois combinam as vantagens
desta última com a tecnologia das resinas de última geração. A fase cerâmica do material

(inorgânica) proporciona as qualidades de estética duradoura, resistência à abrasão e alta
estabilidade. A fase de resina (orgânica) determina uma maior capacidade de polimento,
unido efetiva com a resina de cimentação, baixo grau de fragilidade, uma menor
suscetibilidade à fratura, facilidade para o ajuste final e possibilidades de realizar reparos
em clinica.Os cerômeros são classificados como um tipo de restauração conservadora, pois

reforçam a estrutura dental remanescente, através de cimentos resinosos, e sistemas
adesivos de última geração.
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2.2 COMPÓSITOS FIBRO REFORÇADOS (FRC)

2.2.1 Histórico

As fibras de reforço vem se destacando como uma alternativa eficaz e viável com,o
infra-estrutura para prótese fixa, esplintagem periodontal e ortodeintica, reforço de
dentaduras, núcleo e pinos endodemticos. O reforço com fibras tern sido discutido na
literatura desde meados de 1960, contudo os mais recentes produtos comerciais vêm
despertando o interesse do cirurgião-dentista pelas diversas formas de utilização destes
materiais, afirmaram MELLO JÚNIOR et al (1999).

2.2.2 Classificação das fibras

FREILICH et al (1998), mostraram que os compósitos reforçados por fibras podem

ser classificadas da seguinte forma:
_ Quanto ao tipo de fibra : vidro, carbono, kevlar ou polietileno
_ Quanto à orientação : unidirecional ou com característica de trama;

Quanto à ausência ou presença de pré-impregnação com resina.
FREILICH et al (1998) acrescentaram que as fibras pré impregnadas quando

corretamente indicadas são capazes de suportar de 2 a 3 vezes mais carga que as fibras que
não sofreram pré-impregnação, e exibem módulo flexural acima de 10 vezes quando

comparadas com algumas fibras que requerem impregnação manual. Testes mecânicos
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deste material mostraram que sua força é 7 vezes maior que a de uma partícula de
compósito, além de ser mais rígida.
Comercialmente encontramos Glasspan( Glasspan Inc.,PA), Connect (Kerr Inc.,
CA, Ribbond ( Ribbond Inc,- WA), Splint it ( Jeneric/Pentron — WA), Fibrekor ( Jeneric/
Pentron — WA) e Vectris ( Ivoclar —NY) . Esses conjuntos específicos para esse tipo de
prótese são oferecidos a um custo relativamente baixo, e a gama de variações encontradas
fornece ao clinico a possibilidade de avaliar o material mais adequado para suas
necessidades, permitindo, assim, que não haja restrição a apenas um tipo de fibra.
De acordo com POY (1998), as fibras de reforço podem ser de vidro, polietileno,
kevlar ou de carbono.As fibras de vidro são compostas basicamente de óxidos de silicona,
alumínio e magnésio, apresentando as mesmas propriedades independentemente da direção
da carga. Portanto suas propriedades de dobramento são melhores do que as fibras de
polietileno. Estas apresentam boa resistência A tração e baixa resistencia A compressão. As
fibras de kevlar não são muito utilizados por possuírem estética desfavorável. Com relação
ao arranjo e orientação, os produtos unidirecionais(Ex :Fibrekor, Splint-it, Vectris Pontic)
possuem fibras paralelas, possuindo a mais alta resistência flexural, os produtos trançados (
Ex :GlasSpan) tem feixes de fibras traçadas como uma traça de cabelo, já os produtos
entrelaçados ( Ex Ribbond) incluem fibras que correm perpendicularmente. As fibras que
também são classificadas em sistemas pré-impregnados com resinas ( Ex FibreKor, Splintit, Vectris) e sistemas que necessitam de impregnação pelo dentista ou laboratório técnico.
Os sistemas pré-impregnados apresentam a vantagem de impregnação homogênea dos
feixes fibra, possuindo devido a isto melhores propriedades mecânicas e menos passos para
operar.
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2.2.3 Propriedades das fibras

KARMAKER et al (1997), investigaram as propriedades mecânicas de dois
polímeros reforçados por fibras. Segundo os autores, as propriedades mecânicas de

compósitos reforçados por fibras são determinadas por fatores como a porcentagem
volumétrica de fibras, tipo de matriz, e interface entre fibras e matriz.
A flexibilidade que determina uma facilidade de manuseio; a neutralidade da cor,
que confere ao material uma estética favorável e a baixa absorção de água, proporcionam
ao paciente uma segurança suficiente para exercer suas atividades diárias.
Segundo PORTO NETO et al (1998), os compósitos fibro reforçados oferecem
uma alta resistência A tração, baixa resistência ao cisalhamento

e alto módulo de

elasticidade, sendo um material rígido e estético. Esses materiais são indicados em próteses
adesivas anteriores e posteriores, promovendo uma boa estética, e um sistema de
cimentação simplificado. A fase laboratorial também é mais simples e de rápida confecção,
facilitando o trabalho do protesista.
BELVEDERE (1999), verificou ainda que os compósitos fibro reforçados chegam
a ser 10 vezes mais rígidos que o aço. Associado as técnicas adesivas, este tipo de
restauração ganhou um grande espaço entre as opções de tratamento protético.

2.2.4 Indicações e contra indicações

LEINFELDER (1997) recomenda a utilização da fibra de vidro pré-impregandas

com resinas como pino pré-fabricado. A melhor característica deste sistema é seu baixo
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módulo de elasticidade, acompanhado os movimentos da dentina em que ele é cimentado.
Isto significa que as forças externas tendem a ser distribuídas de forma mais uniforme na
interface dente-pino. Os pinos metálicos, por outro lado, causam estresse em muitas
regiões, aumentando o potencial de fratura radicular, quando sofre impacto. Outra
vantagem destas fibras é sua cor, que é mais semelhante ao dente que pinos metálicos.
FREILICH et al (1998), acreditaram que a utilização de fibras para reforço não
deve ser indicada para pacientes que possuam gengivite crônica ou aguda, ou quando o
limite cervical do preparo situe-se subgengivalmente, e também deve ser evitada para as
próteses com espaço protético de dois ou mais elementos, salientando que pacientes com
hábitos parafuncionais não podem receber este tipo de prótese.
NISHIOKA et al (2000), afirmaram que as fibras de polietileno entrelaçadas têm
sido utilizada com sucesso desde 1991, para uma variedade de técnicas, inicialmente em
situações que necessitava de prótese fixa adesiva no segmento anterior da maxila para uso
direto, fornecendo conforto, segurança, alem de um custo reduzido para o paciente.
CASTRO et al (2000), indicaram as fibras para inúmeros procedimentos clínicos :
esplintagem periodontal, construção de pinos e núcleos endodõnticos, além de próteses
adesivas.
FERREIRA et al (2000),acrescentaram como indicação das fibras, o uso das
mesmas em esplintagem ortõntica
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2.3 APLICAÇÕES CLÍNICAS DOS CERÔMEROS

Restaurar forma e função perdida dos dentes têm sido um anseio do homem desde

épocas remotas. Entretanto a busca de um material que pudesse restabelecer esta premissa
e ainda ter aspectos similares ao dente natural tern aumentado na medida em que também,
a sociedade tem relacionado um ideal de bem estar e felicidade aos aspectos como forma

fisica, alimentação natural, enfim, uma vida saudável.
TRUSHKOWSK (1997), indicou o uso dos cerômeros, numa variedade de
situações clinicas que incluem: inlays e onlays indiretos; coroas unitárias; pontes adesivas
de três elementos (Maryland bridge); pontes posteriores de três unidades com reforço

metálico; e pinos e núcleos (seu uso para esta finalidade não foi recomendado pelos
fabricantes até o presente momento). Isto permite dizer que o clinico deve selecionar o
material que é mais apropriado para cada situação clinica para satisfazer os requisitos
funcionais e estéticos.
GUEDES (1997), ressaltou que mesmo sendo eleita como o melhor tipo de material
restaurador, as coroas metalo-cerâmicas vêm tendo cada vez menor aceitação por parte dos
pacientes devido ao fato da presença de estrutura metálica. Devido A exigência estética
cada vez maior vários sistemas livres de metal ( metal free) foram criados. Afirmou ainda
que, geralmente hi um sobre contorno cervical nas restaurações metalo- cerâmicas,
causadas quando os técnicos de laboratório tentam esconder a presença de metal utilizando
uma camada mais espessa de porcelana.

HORNBROOK (1997), afirmou que os cerômeros e materiais de estrutura
produzem clinicamente restaurações com adequada estética, coroas translúcidas e pontes
preferencialmente fabricadas em laboratório que oferecem durabilidade, estética e
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resistência ao desgaste, características que são compatíveis com, e igualmente superáveis,
as restaurações convencionais reforçadas em metal. Estes materiais também demonstram
as vantagens da resina composta, tais como a facilidade de refinamento e polimento, e
apresentando também adesividade com o cimento. Elas também exibem um baixo grau de
fragilidade e uma alta resistência à fratura. Em adição, este sistema oferece natural

translucidez e excepcional adaptação marginal, deste modo, aumentando a estética a qual
resulta em restaurações que são indistintamente próximas da dentição natural.
SHANNON (1998), relatou que os materiais estéticos indiretos, tanto os

cerõmeros, como as cerâmicas, têm sido amplamente indicados, de acordo com o caso e
têm apresentado alto resultado estético.
Entre as desvantagens dos cerõmeros BLANK (2000), ressaltou o fato dos

cerõmeros serem inerentemente mais porosos que as cerâmicas. Desta forma há uma
grande propensão deste material manchar ou perder a cor antes do tempo e acumular placa.
Adicionalmente, a falta de tempo clinico suficiente na literatura na longevidade destas

restaurações.
BARADANE et al

(2000), confirmaram os cerõmeros como materiais que

apresentam características estéticas e funcionais bastante favoráveis, as quais propiciam
este produtos uma grande variedade de aplicações clinicas.

BOTTINO et al (2001), descreveram diversos sistemas de restauração livre de
metal. Comentaram, avaliaram e demonstraram diversos tipos de fibras pré-impregnadas.
Segundo os autores, a principal razão para a melhora recente nas propriedades dos
compósitos reforçados por fibra, foi o alto conteúdo de fibras que os novos produtos
apresentam.
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MEIERS et al (2001), descreveram a construção da estrutura e o protocolo de
instalação de próteses fixas adesivas diretas, utilizando-se de estruturas pré-impregnadas
por fibras. Os autores sugeriram que essa técnica é útil para confecção de próteses fixas
adesivas diretas em dentes anteriores, e de custo relativamente baixo. Foi indicada para
reposição de um único dente, no caso de perda dental, além de contenção ortodõntica ou
periodontal.
GOMES et al (2002), afirmam ser os cerômeros uma ótima alternativa para os
metais e porcelanas, devido à sua composição e estrutura, pois combinam vantagens desta
última com a tecnologia de resinas compostas de última geração. A fase cerâmica
(inorgânica) do material proporciona as qualidades de estética duradoura, resistência 'a
abrasão e alta estabilidade. A fase de resina(orgânica) determina uma maior capacidade de
polimento, unido efetiva com a resina de cimentação, baixo grau de fragilidade, uma menor
susceptibilidade à fratura, facilidade para o ajuste final e possibilidades de realizar reparos
em clinica. Os cerõmeros estão classificados como um tipo de restauração conservadora,
pois reforça a estrutura dental remanescente, através de cimentos resinosos e sistemas
adesivos de última geração.

2.3.1 Inlays e Onlays

A última década forneceu mais opções para restaurações conservadoras e estéticas
dos dentes posteriores. 0 uso aumentado dessas restaurações foi impulsionado pela adesão
dentinária mais previsível e melhora nas propriedades fisicas e potencial estético dos
materiais restauradores. Entretanto a abundância de novos materiais e técnicas disponíveis
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criam um desafio para o clinico recomendar e fornecer a restauração apropriada para cada

situação clinica. Infelizmente, a restauração posterior ideal não existe, mas muitas das
novas modalidades podem fornecer restaurações duráveis, se os protocolos de fabricação e

inserção são observados.
De acordo com SERRA et al (1996), as incrustações de compósito são indicados
para restaurações de dentes posteriores onde a estética seja fundamental e em situações em
que contornos anatômicos adequados dificilmente seriam obtidos com restaurações diretas,
levando-se ainda em conta a idade do paciente, a presença de contato oclusal em esmalte e
limitações das funções oclusais. Quando tratadas termicamente (pós polimerização) As
resinas apresentam melhoras nas propriedades fisicas Os inlays/onlays possibilitam melhor
ponto de contato e melhor forma anatômica que as restaurações diretas em resina. A

relação custo /beneficio é menor quando comparada aos inlays em porcelana
Segundo LIEBENBERG (1997), o primeiro caso encontrado na literatura de inlay
de resina composta de microparticula foi realizado em 1980, feito indiretamente na França
e na Suíça. Mormann na Alemanha, Touati e Pissis na França publicaram documentos
pioneiros desta técnica nos EUA esta técnica não apresentava referência, provavelmente
pela barreira de linguagem. As vantagens à seguir foram obtidas com a primeira geração de

compósitos Inlay: facilidade de fabricação e custo efetivo dos procedimentos laboratoriais;
resultado estético imediato; adaptação marginal adequada; redução da contração do
material; baixa abrasividade e microinfiltração e morfologia oclusal.
A primeira geração de resinas compostas para Inlay/Onlay (microparticula)
apresentava resistência flexural limitada. Estudos laboratoriais demonstraram que estas
resinas não apresentavam resistência suficiente para suportar o estresse oclusal, além do
grande desgaste oclusal e da instabilidade de cor.
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De acordo com TRUSHKOWSK (1997), em 1990 surgiu a segunda geração de
compósitos para Inlay/Onlay, ou CERamic Optimized polyMERS (cerômeros) que
apresentam um volume maior de partículas inorgânicas, aumentando assim, suas
propriedades fisico — mecânicas . A primeira geração de compósitos de laboratório eram
predominantemente compostos por resina, enquanto a segunda geração é distinta por ser
composta por partículas minerais (cerâmicas). Essas partículas contribuem para as
propriedades fisicas melhoradas.Como regra geral, resinas diretas em dentes posteriores
mostram-se favoráveis para utilização em casos clínicos em que uma considerável
quantidade de estrutura dental se faz presente, afirma MC LAREN (1999), na inexistência
deste requisito, alternativas laboratoriais, se fazem, se não necessárias, favoráveis.
LIBERMAN (1997), fez um estudo utilizando diferentes técnicas restauradoras:
inlays, pela técnica semi direta e indireta e restaurações diretas em resina composta. De
acordo com os resultados, as diferentes técnicas de confecção de inlays apresentaram
selamento marginal superior quando comparada A polimerização direta convencional. A
polimerização indireta promoveu melhor selamento marginal do que a técnica de
polimerização semidireta, embora nenhuma das técnicas tenha permitido um completo
selamento marginal.
RAZAK (1997), concluiu que a contração de polimerização do material de
cimentação é diretamente proporcional a espessura da camada de cimento. Neste mesmo
estudo ele observou que a contração de polimerização existe na parede axial mesial e / ou
distal e que a embebição em Agua causa uma expansão higroscópica que aumenta a
distância entre as parades mesial e distal. A implicação clinica deste achado é que a
restauração de inlay/onlay está sempre sujeita aos ciclos de compressão e tensão e As

)5

-

variações da temperatura da cavidade oral. Estes estresses poderão danificar a adesão entre
a restauração e o dente e podem promover a infiltração marginal.
FUHRER (1997), encontrou na técnica indireta de restauração inlay/onlay, uma
força flexural de 110 Mpa, mais alta que a porcelana: 70 Mpa, abrasão e módulo de
elasticidade semelhante à estrutura dental, sendo menor que a metade da porcelana.
ABEL (1998), através de estudos concluiu que os materiais usados para
restaurações posteriores apresentam dois problemas fisicos. 0 primeiro é a contração de
polimerização, o segundo é a resistência ao uso. Ele encontrou também uma desvantagem
para a utilização da porcelana, que é a dureza maior que o dente que leva ao desgaste maior
no dente antagonista, nos compósitos estudados foram encontrados um grau de contração
de 3% linear e 1,5% volumétrico, novos materiais estão sendo desenvolvidos para que
possuam propriedades de resisttncia ao uso próximo dos dentes naturais, que será
aproximadamente 4 ao ano.
MONDELLI et al (1998), ressaltaram que as restaurações ao serem confeccionadas
de forma indireta oferecem algumas vantagens sobre as restaurações diretas como : melhor
controle da contração de polimerização, boa adaptação marginal, redução da pressão
interdentdria nas cúspides, aumento do grau de polimerização, restabelecimento mais fácil
do contorno e das relações de contato, relativa ausência de sensibilidade pós-operatória e
estética. Além disso, elas não desgastam o dente antagonista e são mais fáceis de
confeccionar que as porcelanas. Por outro lado, tem-se um aumento substancial no tempo
dispendido para a confecção das restaurações, sendo necessário mais de uma consulta,
necessidade de moldagem e de restauração provisória. Isto implica num aumento do custo
final da restauração quando comparadas com as restaurações diretas.
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A escolha do material apropriado para inlay/onlay estético pode ser dificultado
devido aos recentes desenvolvimentos de materiais estéticos indiretos. Embora a porcelana
seja conhecida por ser um material estético altamente compatível, resistente, com
estabilidade décor e estético, seus defeitos são significativos. Clinicamente as restaurações
cerâmicas podem ser extremamente quebradiças, elas não são passíveis de reparo, são
altamente rígidas, e distribuem estresse oclusal para estrutura dental subjacente, elas são
praticamente impossíveis de polimento intraoral e freqüentemente mais caras para fabricar,
quando comparada com os compósitos, e mostram alta propensão de abrasionar a dentição
antagonista. Num esforço para diminuir estas significativas desvantagens, a indústria tern
introduzido no mercado nos últimos 20 anos numerosas resinas indiretas.
Segundo DONLLY et al (1999), as restaurações indiretas (inlay/onlay) em resina
tiveram desempenho clinico semelhante is restaurações em ouro, quando foram analisados
cárie secundária, integridade marginal, textura de superficie e controle axial.
Segundo SHELLAND e DUKE (1999), as resinas compostas diretas têm
aumentado seu uso em dentes posteriores. No entanto sua performance têm mostrado em
muitos estudos ser inferior aos compósitos indiretos. As principais razões que mostram a
superioridade das restaurações indiretas incluem: melhor forma anatômica, contato
proximal com dente adjacente e adaptação marginal. A alternativa por usar resinas em
restaurações estéticas no lugar das porcelanas se deve ao fato das porcelanas destruirem a
superficie de esmalte ou outro material da dentição antagonista e está sendo encorajada
pelo aparecimento de novas fórmulas resinosas. As indústrias dentais tern tentado
continuamente convencer a comunidade dental sobre as melhores propriedades fisicas dos
compósitos. Assim estase tornando vantagens dos compósito.
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SHELLAND e DUKE (1999), comentaram que a principal característica que
mostra a superioridade dos compósitos indiretros incluem a forma anatômica, contato com
o dente adjacente e a adaptação marginal. A alternativa para substituir a resina composta,
quanto A estética, poderia ser o uso de cerâmicas, porém existem os problemas relativos ao
desgaste das superficies antagonistas.
BLANK (2000), confirmou que as restaurações em resina direta podem ter sua
expectativa diminuída quando utilizadas em preparos amplos. A literatura confirma que
restaurações diretas são ideais para lesões incipientes, com mínimo contato oclusal, em
restaurações classe I e II pequenas ou moderadas. Quando estes critérios não são
encontrados restaurações diretas devem ser abandonadas e um procedimento restaurador
indireto deve ser o tratamento planejado. As indicações para restaurações indiretas
posteriores incluem classe I e H amplas, e preparos com cobertura parcial, várias
restaurações na mesma arcada que podem ser tratadas simultaneamente, dentes que
recebam excessivo estresse . Adicionalmente, restaurações indiretas permitem maior
controle dos contatos oclusais e proximais, reduz os efeitos negativos da contração de
polimerização, consegue-se selamento marginal superior e permite o uso de materiais com
maior sucesso A longo prazo. Mais importante, a tecnologia adesiva moderna permite o uso
destas restaurações que proporciona uma unido coesiva com as paredes do preparo, e
permite o reforço das Areas enfraquecidas mais conservadoramente do que quando
utilizamos restaurações tradicionais em metal ou porcelana.
Entre as desvantagens dos cerômeros BLANK (2000), ressaltou

o fato dos

cerômeros serem inerentemente mais porosos que as cerâmicas. Desta forma ha urna
grande propensão deste material manchar ou perder a cor antes do tempo e acumular placa.
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Adicionalmente, a falta de tempo clinico suficiente na literatura na longevidade destas
restaurações.
VAN DIJKEN (2000), fez uma avaliação de inlays e onlays de resina composta,
pela técnica direta e indireta durante 11 anos. Definiu que as versões atuais são superiores
com respeito ao desgaste, estabilidade de cor e contração de polimerização. A técnica
direta é feita na cavidade e removida para a pós cura em forno com luz a 110 ° C; e na
técnica indireta todo o processo é executado fora da boca. A pós cura A alta temperatura
resulta em alto relaxamento do estresse e maior conversão dos polímeros, melhora a tensão
diametral, módulo de elasticidade, resistência A fratura, resistência flexural e dureza. Nesta
técnica a contração fica restrita A Area de cimento, melhorando a adaptação marginal e
diminuindo a formação de fendas (gaps). 0 autor constatou que não houve diferença
significativa nos procedimentos restauradores, sendo as causas mais comuns de insucesso:
fraturas de crista, istmo ou corpo, caries secundárias, desgaste oclusal e tratamento
endockintico. Ressaltando que as falhas ocorreram em maior intensidade na região de
molares. Concluiu-se também que inlay/onlay mostrou longevidade clinica promissora,
com melhoramento da adaptação marginal e baixa incidência de cárie; aparentemente as
propriedades mecânicas não foram melhoradas com a cura secundaria; a tendência A fratura
e ao desgaste foi igual para a restauração de compósito direto; a técnica facilitou a

confecção em consultório em uma única sessão, não requerendo moldagem, nem
provisório. A técnica direta parece resultar em uma melhor longevidade clinica do que a
técnica indireta de inlay, Levando em consideração o tempo e o custo do inlay, a vantagem
técnica está indicada especialmente para pacientes de alto risco de cárie em cavidades de
classe II com margens cervicais localizadas em dentina.
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2.3.2 Coroas Unitárias

Como uma ampliação natural das indicações dos cerômeros para inlay/onlay,
partiu-se parao seu uso em casos de recobrimento total oclusal (overlays), e, obviamente,
coroas totais, visto quase não haver diferença entre estas situações, a não ser a da
classificação.
0 uso em dentes anteriores mostrou-se favorável, como uma alternativa As metalocerimica unitárias, coroas ocas em porcelana e coroas de coping in-ceram.
Segundo VIEIRA et al (1995) no procedimento convencional teríamos 3 estruturas
(dente, núcleo e coroa) independentes e unidas por cimento solúvel sofrendo cargas
mastigatórias e reagindo de maneira diferente a essas cargas. A restauração adesiva confere
unidade ao conjunto que passa a reagir uniformemente As cargas oclusais. A comprovação
da duração da efetividade clinica dessa adesão por longo tempo e sob cargas mastigatórias
carece ainda de maiores estudos, mas soas características mecânicas do agente cimentante,
bem com sua menor solubilidade em fluidos bucais já justifica sua utilização. A
preservação dos tecidos dentais sadios e a menor injúria ao dente e aos tecidos periodontais
adjacentes são outro argumento que nos parece irrefutáveis, conforme a situação para a
escolha das resinas e cerômeros. Uma outra indicação para o uso das resinas (diretas ou
indiretas) e não da porcelana é em dentes que ainda não tem o seu posicionamento definido
no arco.
ITINOCHI et al (1999), citaram que metais e materiais de revestimento estético
formam complexos sistemas que possuem diferentes interfaces. A tentativa de se
estabelecer uma unido estável entre a faceta estética e o metal deve considerar fatores
como a compensação das tensões que envolvem a contração volumétrica da resina durante
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a polimerização, o coeficiente de expansão térmica dos materiais envolvidos, a retenção
mecânica e a ligação química que, quando presentes, podem influenciar isolada ou
conjuntamente.
GIBBS et al (1999), relataram a carga oclusal de 263N durante a mastigação e
277N durante a deglutição. Nos pacientes bruxismo, as forças de mastigação acima de
300N foram registradas. Os autores relatam forças oclusais máximas de 200 e 263N no
quadrante anterior e 400N no quadrante posterior. Pré-molares sem defeitos demonstram
uma carga de fratura de 2.400N.
Segundo RAMMELSBERG (2000), alguns tipos de coroas totalmente cerâmicas
foram introduzidas nos últimos quinze anos. No entanto, a melhor estética foi associada
com índice de falhas maior causadas pelas propriedades mecânicas vulneráveis das coroas
all-ceramic comparadas com coroas metalo- cerâmicas, devido sua fragilidade, formas de
preparo dental invasiva e cimentação adesivas são recomendados para melhorar a
resistência a fratura das coroas all-ceramic, depois da introdução da cerâmica de oxido de
alumínio com prioridades mecânicas melhoradas, um preparo dental menos invasivo para
coroas all-ceramic foi considerado possível, no entanto, o aumento do preço e do tempo
consumido para técnica de cimentação tem registro tem restringido o uso das coroas allceramic. Coroas poliméricas sem uma subestrutura de metal tem sido promovidas como
uma alternativa não dispendiosa para coroas metalo-cerdmicas.Quanto ao preparo op autor
relatou que o término em ombro combinados com uma redução axial minima de 1mm não
oferecem vantagens comparado com um preparo dental minimamente invasivo em chanfro
de 0.5mm. A cimentação adesiva aumentou significativamente a resistência A fratura. Uma
orientação a respeito de uma minima resistência a fratura necessária para coroas artificiais
podem ser obtidas de investigações na força de mastigação máxima.
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HIRATA et al (2000), salientaram que as coroas tradicionais de metalo-cerâmica
perdem no quisito estética visto a presença de metais em sua estrutura, desfavorecendo a
dinâmica de passagem de luz, dissipando, na maioria das vezes, características de
fluorescência (natural e oferecida pela dentina) e opalescencia (reações fisicas típicas
ocorridas em área incisal pela passagem de luz difusa, resultando em uma percepção de
matizes opostos conforme o ângulo e incidência da luz). Copings em in-ceram mostraramse altamente opacos, e apesar de solucionar o problema da presença de metais, preservou a
não passagem de luz pela estrutura, quesito fundamental em uma análise de naturalidade de
peças protéticas. Coroas ocas em diferentes tipos de porcelana, demonstram positivas
características ópticas, mas mecanicamente, conforme o preparo e tipo de oclusão, existe a
possibilidade de trincas e fraturas, mesmo pós cimentação adesiva. 0 autor ressalta
também que experiências clinicas com coroas em resina composta mostraram-se, não
ideais, mas favoráveis no quesito cor e dinâmica de luz, com bom, mas não excelente grau
de polimento. Percebe-se maior índice de manchamento superficial, em pacientes que
ingerem alimentos e bebidas com muitos pigmentos.
PAGLIA (2001), sugeriu, devido à perda do polimento do material com o passar do
tempo, chamar o paciente para uma revisão anual e repolimento da peça, se esta apresentar
necessidade.
PANDOVAM et al (2001), citaram a preocupação por parte dos profissionais no
comprometimento estético do trabalho reabilitador em função da linha escurecida cervical
presente nos trabalhos sub-gengivais, que geralmente surge em função da linha metálica
presente na prótese metalo-cerâmica ou metalo-plástica, proporcionada pela translucidez
da gengiva marginal. Nestes casos, a indicação de próteses unitárias ocas com o uso de
resinas à base de cerômeros têm sido bem aceitas pelos profissionais da área odontológica
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2.3.3 Facetas estéticas

Na literatura especializada, o primeiro odontólogo a descrever uma técnica de

recobrimento da face vestibular dos dentes foi Charles Pincus (1947) com acrílico, que
apresentava resultados pouco aceitáveis.

KINA et al (1999), afirmaram que com os padrões de saúde e estética atuais, os
pacientes passaram a exigir soluções protético-restauradoras mais conservadoras para

alteração de cor, forma ,textura e posição dental. 0 fortalecimento dos conceitos de
preservação e conservadorismo, associados à vários fatores, como o condicionamento
ácido do esmalte, a evolução das resinas compostas BISGMA, a melhora nas propriedades
ópticas, mecânicas, químicas e biológicas das porcelanas e o surgimento dos agentes
cimentantes resinosos, que apresentam uma capacidade de realizar a unido química e
mecânica entre restauração e estrutura dental, vieram a viabilizar soluções estéticas
extremamente conservadoras e reversíveis, utilizando desgastes mínimos de estrutura
dental, como por exemplo a técnica de confecção de facetas laminadas.

HIRATA, (2000), comentou a introdução das facetas em porcelana em 1983, com
ótimas características como : controle de cor e da translucidez, resistência à abrasão,
compatibilidade com os tecidos bucais e lisura de superficie. Em contra partida a porcelana
apresenta algumas desvantagens: dificuldade de se obter boa adaptação marginal, alta
dureza que propicia resistência ao desgaste fisiológico e friabilidade, que muito dificulta a
prova do elemento protético que antecede a cimentação.

HIRATA et al (2000), ressaltaram ,que desde que as limitações sejam respeitadas,
principalmente com relação à seleção do caso e à sensibilidade da técnica, as facetas são
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restaurações que podem proporcionar ou devolver a harmonia do sorriso de forma
excepcional. A principal vantagem desta técnica em relação a direta, é a fabricação das

peças de forma extra oral, otimizando os resultados estéticos e o detalhamento de
características e de acabamento. As propriedades mecânicas da resina são potencializadas
pela polimerização mais efetiva à qual são submetidas. Avaliações de adaptação marginal
apontam para um melhor acompanhamento de margens em peças laboratoriais
posteriormente cimentadas, em

comparação à técnica direta, fato explicado pela

cimentação adesiva com resinas especificas para este uso, oferecendo um eficiente
vedamento marginal, retenção e resistência à peça. Casos clínicos em que problemas
generalizados são observados,bem como grande número de restaurações e manchamentos,

alterações de forma em vários dentes são sérios candidatos à facetamento indireto. As
facetas indiretas também são indicadas quando houver necessidade de reposição de guia
anterior, pela maior resistência mecânica oferecida

HIRATA et al (2000), falaram também sobre a escolha do material mais favorável
para o facetamento: resina ou porcelana. As resinas apresentam uma facilidade maior na

manipulação das peças previamente à cimentação, visto a maior resistência A. fratura de
corpo, comparada à porcelana, onde as facetas são extremamente frágeis, e eventualmente
fraturam na prova ou cimentação definitiva. A versatilidade do material polimérico permite
pequenos reparos e alterações sem necessidade de reexecução total da peça, e mesmo

mudanças de cor, suaves e radicais. 0 custo laboratorial das facetas em cerômero é
ligeiramente menor, o que pode ser um fator importante quando se trabalha com bateria
total anterior

34

Para suprir tais deficiências, foi introduzido os cerômeros , que combinam a
estética e a durabilidade das porcelanas convencionais, em conjunto com o melhor
manuseio característico destes materiais

2.3.4 Prótese parcial fixa

De acordo com PORTO NETO et al, 1998, a perda de dentes é uma grande
preocupação para os profissionais da Odontologia, e a reposição dos mesmos é um fator
para se alcançar uma estética satisfatória .Durante muitos anos a reposição de dentes em
espaços protéticos pequenos, se fez com a utilização de preparos tradicionais não
conservadores, para próteses parciais fixas. Porém com a evolução dos materiais
restauradores indiretos e das técnicas aplicadas, nova s opções de tratamento surgiram .
Com o avanço da tecnologia, que usa feixes de fibras impregnados em uma matriz
resinosa é possível a confecção de próteses parciais fixas, onde estes compósitos
reforçados por fibras (FRC), substituem a clássica estrutura metálica da prótese metálocerdmica, conferindo força e rigidez, enquanto o compósito aplicado sobre a estrutura de
fibras corresponde à porcelana da prótese tradicional. Estes polímeros bifásicos combinam
as melhores características das fibras com os compósitos: resistência e estética, para
promover uma alternativa para restaurações totalmente cerâmicas ou metalo- cerâmica.
0 surgimento de novos sistemas, materiais restauradores e técnicas adesivas pôdese chegar à soluções estéticas, tanto em dentes anteriores quanto posteriores, e soluções
protéticas mais conservadoras como as próteses adesivas. Através desta técnica pode-se
repor dentes em espaços pequenos
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De acordo com FREILICH et al (1998), estas próteses livres de metal (metal free)
devem ser bem indicadas par que haja sucesso. lid algumas indicações para a seleção da
PPF:
Necessidade de um bom resultado estético
-

A facilidade da fabricação em laboratório

-

0 intuito de não desgastar a dentição antagonista

-

0 preparo conservador do dente de apoio onde a prótese será retida

-

Pessoas com alergia ao metal

As contra-indicações, segundo o mesmo autor para a seleção de prótese reforçada
por fibras incluem:
-

A inabilidade de manter bom controle do fluido bucal, como pacientes que

possuem inflamação gengival crônica ou aguda, ou quando as margens desejam ser
colocadas subgengivalmente
A necessidade de 2 ou mais peinticos (espaço protético longo)
-

Pacientes que exibam hábitos para funcionais
A presença de porcelana ou prótese parcial removível na dentição

antagonista
Pacientes que abusem de substâncias alcoólicas.
VALLITTU (1998), avaliou a força exigida para fraturar uma prótese parcial fixa
provisória de três elementos, a qual foi reforçada com fibra de vidro. A utilização de fibras
entrelaçadas, na regido próxima aos pilares, resultou em melhores aumentos na força de
fratura dos põnticos. Da perspectiva clinica, a carga requerida para fraturar as próteses
parciais fixas provisórias reforçadas com fibras, foi ligeiramente superior à força média de
mastigação na regido de molar.
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BEHR et al (1999) examinaram in vitro, resistência A fratura e adaptação marginal
de próteses parciais fixas adesivas (PPFA) inlays posteriores reforçadas com fibra de vidro,

e encontraram valores entre 600 e 700 N, portanto maiores que a força máxima de
mastigação encontrada em pacientes com bruxismo (300N) e marcadamente maiores que a
força máxima de mastigação em condições normais (35 a 70 N ). Quanto A adaptação
marginal, encontraram margens perfeitas em mais de 60% dos casos, sinalizando sua

indicação para PPFA.

2.3.5 Prótese parcial fixa adesiva

Durante muitos anos a reposição de dentes em espaços protéticos pequenos, se fez
com a utilização de preparos tradicionais não conservadores, para próteses parciais fixas.
Porém com a evolução dos materiais restauradores indiretos e das técnicas aplicadas, novas
opções de tratamento surgiram, revolucionando os conceitos de prótese fixa.
De acordo com CHAVEZ (1998), dentre as técnicas existentes para repor
elementos dentais, temos a prótese adesiva, a qual têm passado por significativos
progressos. Com a possibilidade da aderência da resina ao esmalte, iniciaram-se pesquisas
com o objetivo de fixar estruturas metálicas as resinas (e consequentemente ao dente)

fornecendo a rigidez necessária à prótese.
CASTRO (1998), acrescentou que a utilização de estruturas metálicas como reforço
acarretava falhas prematuras na unido , pelo fato do metal não interagir quimicamente com
a resina.Desta forma, a utilização das resinas compostas, sistemas adesivos e cimentos
resinosos veio propiciar soluções protéticas alternativas- as próteses adesivas, pois até
então, somente eram executados preparos convencionais, onde muitas vezes para repor urn
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dente ausente eram realizados desgastes excessivos nos dentes pilares, totalmente higidos
para se obter a fixação da peça protética.
MEIERS et al (1998), falaram sobre a seleção do caso para prótese fixa posterior
com a utilização de fibras. As indicações incluem:
-

Dentes de apoio com pequenas restaurações proximais ou linguais;
Dentes com coroa clinica de altura adequada para receber preparo de no

mínimo 1,5 mm de profundidade;
-

Pacientes que não exibam hábitos parafiincionais;

Este tratamento é uma alternativa rápida e econômica para a substituição das PPR
convencionais e especialmente quando o dente de apoio tem como prognóstico uma
provável vida longa.
NISHIOKA et al (2001), afirmou como característica singular o mínimo desgaste
dental, e alia como desvantagem das próteses fixas adesivas convencionais a estética, pelo
aparecimento das aletas axiais e apoio oclusais metálicos. Desta forma o paciente precisava
optar entre a preservação da estrutura dentária ou o aparecimento do metal. AS resinas
laboratoriais atuais tiveram um aumento na carga mineral de sua composição, melhorando
suas propriedades mecânicas, podendo ser utilizado para tratamentos protéticos onde uma
maior carga oclusal é requisitada. 0 reforço dessas resinas com fibras têm sido utilizado
para a confecção de coroas unitárias posteriores e próteses parciais fixas pequenas.
De acordo com GOMES et al (2002), as próteses fixas adesivas apresentam
algumas vantagens em relação as próteses fixas convencionais, exigindo menor desgaste da
estrutura dentária, a técnica de impressão é mais simples
prognóstico quando bem planejadas.

e apresentam excelente
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2.3.6 Prótese sobre implante

LEINFELDER (1997), discutiu os avanços nos sistemas restauradores baseados em
resina. Uma vez que esta formulação possui alto peso molecular, melhores propriedades
mecânicas e menor contração de polimerização, este novo polímero oferecia um potencial
para muitas aplicações odontológicas. Polímeros altamente resistentes ao desgaste têm sido
preferidos em relação A porcelana, para restaurações de coroa ou próteses sobre implantes.
As coroas de cerâmica freqüentemente causam deterioração mais rápida na interface ossoimplante, do que as coroas construídas com polímero. Com o uso de resinas para as
restaurações, a energia gerada pela mastigação é substancialmente absorvida pela resina.
Desarmonias oclusais associadas A dentes construidos em resinas, tem um potencial maior
de auto ajuste, do que aquelas construídas em cerâmica.
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3. DISCUSSÃO

A busca pelo material restaurador definitivo tem se seguido por décadas, mas os
resultados têm sido evasivos. Pesquisadores e clínicos podem apenas concluir que este
material ainda não existe. De acordo com MAC LEAN (1996) não há material restaurador
tão efetivo quanto o próprio esmalte humano. Ele ainda sugere a prevenção e tratamento
precoce de cáries, permitindo a remineralização de pequenos defeitos. Atribui tarefa básica
e obrigação profissional do clinico a modalidade de tratamento conservativo. Devido ao
aumento da demanda de pacientes por restaurações que sejam naturais em aparência,
biocompativeis e seguras toxicologicamente, os dentistas tem que ser conhecedores dos
fatores estéticos e biológicos. Na escolha de materiais restauradores para facetas
laminadas, inlays, onlays e overlays, bem como coroas unitárias e próteses fixas pouco
extensas, são indicadas resinas compostas indiretas (cerõmeros) e cerâmicas.
LEINFELDER (1997), afirmou ser os cerômeros uma promissora geração de
materiais estéticos. Os autores concordam que os cerõmeros representam uma modalidade
de tratamento conservador e com prognóstico de sucesso à longo prazo. É unânime entre
os autores não poder afirmar qual a longevidade clinica destas restaurações, devido a falta
de tempo clinico suficiente, por ser um material recente.
Aparentemente existe um consenso quanto ao aparecimento dos cerômeros ou
resinas indiretas por volta de 1995, com o objetivo de suprir as falhas apresentadas pelas
resinas indiretas de primeira geração e resinas compostas diretas. TOUAT1 (1997)
acrescentou que os cerõmeros foram desenvolvidos para suprir as limitações da porcelana.
FEINMAN (1998), afirmou ainda que os cerõmeros reúnem as propriedades positivas das
porcelanas e das resinas compostas. No entanto HIRATA et al (2000), citou a
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superioridade estética da porcelana, e acrescenta que a estética dos cerômeros é favorável,
porém não ideal nos quesitos cor e dinâmica de luz. BLANK (2000), ressalta o fato dos

cerômeros serem inerentemente mais porosos, e OLK (2000), salienta a tendência A
alteração de cor, a afinidade por placa bacteriana e a baixa resistência A abrasão.,
LEINFELDER (1997) , AHMAD e HORNBROOK (1998), contrariaram a última
afirmação e afirmaram que a resistência à abrasão dos cerômeros é próxima a do esmalte
dental. Desta forma mais estudos neste campo devem ser desenvolvidos.
Quanto A definição da palavra Cerômero: polímero otimizado por cerâmica ou
polímero de vidro existem certas divergências. Alguns autores ( HIRATA et al (2000),
TERRY (2001), RUIZ et al (2001)), designam de cerômeros as resinas indiretas que
contém alto conteúdo de partículas inorgânicas. HIRATA et al (2000), acrescenta que a
principal diferença entre as resinas compostas e os cerômeros está na forma de

polimerização. No entanto há um consenso que a polimerização adicional melhora as
propriedades fisicas da resina.DUKE (2000), afirmou que a referência aos cerômeros
como um compósito otimizado por cerâmica não pode ser utilizada como uma afirmação,
dependendo da marca comercial do material, embora alguns cer6meros utilizem partículas
cerâmicas para reforço, outros fazem uso de fibras de diversas composições.
Em relação As indicações dos cerômeros, há um consenso na sua utilização para
inlays, onlays ,facetas. No caso de coroas totais e próteses fixas pouco extensas os autores
citam a utilização de compósitos fibro reforçados (FRC), como estrutura de reforço das
mesmas.
Segundo LEINFELDER (1997), a contração de polimerização nas restaurações
indiretas ocorre antes da restauração ser cimentada. Portanto o principal efeito negativo da

contração de polimerização pode ser eliminado ou reduzido, diminuindo a sensibilidade

41

pós-operatória, melhorando a adaptação marginal, intensificando os contatos proximais e
reduzindo as caries secundarias. Desta forma em restaurações amplas,

é unânime a

preferência por restaurações indiretas.
No caso de inlays e onlays os cer6meros são indicados e possuem vantagens e
desvantagens como todo material. A opção pelo mesmo vai depender da situação clinica.
Os mesmos são indicados para amplas restaurações classe I e H, para preparos cavitarios
com istmo maior que 1/3 da distância intercuspidea, em substituição a resina composta em
dentes posteriores que necessitam de troca devido à fratura, desgaste ou cárie recorrente,
dependendo do tamanho da cavidade e fraturas coesivas. As contra-indicações incluem
presença de parafunção e desgaste extremo.
Quanto a escolha do material, há um consenso que em relação as restaurações
diretas as restaurações indiretas destacam-se pelo ponto de contato otimizado, pelo uso de
troquél, permitindo melhor polimento desta area, melhor forma anatômica, menor
contração de polimerização (confinada ao cimento), resultando em menor sensibilidade
pós-operatória, menor infiltração marginal e menor cárie recorrente. Em contrapartida
necessita de mais de uma sessão clinica, várias etapas estão envolvidas e o custo é maior.
Em relação as porcelanas, os autores concordam que os cerômeros apresentam
desgaste semelhante ao dente natural, não desgasta a dentição antagonista, é passível de
polimento e reparos intra-oral e a resistência a abrasão é apropriada para esta indicação.
Devido ao menor módulo de elasticidade torna-se menos quebradiça que a porcelana, o que
torna a manipulação menos complicada principalmente durante a prova, e os custos são
inferiores, fato este que se deve à uma técnica laboratorial menos aprimorada. No entanto a
estética da porcelana é superior, devido ao fato dos cerômeros serem substancialmente
mais porosos, acarretando um maior manchamento superficial, e uma longevidade clinica
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ainda não conhecida, devido ao fato do material ser recente. Sendo que as porcelanas são
utilizadas à mais de um século.
As coroas unitárias, outra indicação dos cer6meros, apresenta vantagens em relação
As tradicionais coroas metalo- cerâmica, principalmente relacionadas A estética, afirmou
KINA et al (2000). Isto é conseqüência da ausência de metal. Não hi o risco de
escurecimento cervical

e a translucidez é maior.Pelo fato do cerômero se unir

quimicamente A estrutura dental representa um real reforço ao remanescente, ao contrário
da coroa metalo- cerâmica que envolve três estruturas diferentes, que agem diferentemente
aos esforços a que são submetidos. Quanto A resistência, a literatura demonstra serem as
coroas poliméricas totalmente compatíveis, tanto para a regido anterior como
posterior,como demonstram testes in vitro, segundo BEHR et al (1999), e NISHIOKA
(2001). Os autores no entanto ressaltam que o material é recente, sendo as pesquisas
realizadas A curto prazo
Em se tratando de facetas estéticas a porcelana apresenta estética indiscutivelmente
superior afirmam os autores pesquisados. Os cerômeros porém mostram ser menos frágeis
devido As características já descritas anteriormente,

e o custo é mais acessível,

principalmente quando vários dentes estão envolvidos.
Existe um consenso, que o desenvolvimento de resinas compostas reforçadas por
fibras têm promovido potencial desenvolvimento de novas técnicas para estabilizar dentes
com hipermobilidade e colocação de dentes de maneira mais conservadora através das
próteses fixas adesivas.Quanto As próteses parciais fixas, os cereimeros são indicados em
situações onde estas são pouco extensas, onde é utilizado um reforço em fibras que irá
substituir o metal, fazendo surgir uma nova opção com a vantagem de ser metal free.
Bandeira acrescenta que as próteses adesivas em cer6mero são superiores As próteses
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adesivas com estrutura metálica, devido à sua adaptação fotótipa e ao fato de haver unido
química com os cimentos resinosos e estes com a estrutura dental
No caso de prótese sobre implante LEINFELDER (1997),demonstra ser o cerômero
mais indicado para ser aplicado sobre o metal pela característica de menor módulo de
elasticidade, onde a força é absorvida e o trauma na interface osso-implante é menor.
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4.CONCLUSÃO

Graças aos avanços na Dentistica Restauradora, juntamente com a inovação
tecnológica, surgiram novos sistemas adesivos, materiais restauradores e técnicas que
permitem proporcionarmos ao paciente estética satisfatória, tanto em dentes anteriores
como em dentes posteriores, e soluções protéticas conservadoras, como as próteses livres
de metal (metal free). Os cerômeros devido ao seu módulo de elasticidade e potencial
abrasivo reduzido, podem substiutir tanto as cerâmicas como os metais, no entanto como
material recente, faltam estudos quanto à longevidade do material. Materiais que
apresentam resistências estéticas e resiliência similares ao do elemento dental parecem ser
a tendência do novo século.
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