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Goza a eufbria do vôo, do pássaro,
do anjo perdido em
Não indagues se nossas estradas,
tempo e vento
desabam no abismo,

que temes que seu mistério seja uma noite.
Enche-o de estrelas,
conserva a ilusão de que teu vôo te leva
sempre para o mais alto.
No deslumbramento da ascensão,
se pressentires que amanhã estarás mudo,
esgota, como um pássaro, as canções
que tens na garganta.
Canta, canta pra conservar uma ilusão
de festa e de vitória,
talvez as canções adormeçam as feras
que querem devorar o pássaro.
Desde que nasceste não és mais
que um vôo
no tempo rumo ao céu?
Que importa a rota,
voa e canta enquanto resistirem as asas.
(Menotti Del Picchia)
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RESUMO

Em Odontologia, a evolução tecnológica das cerâmicas e dos materiais poliméricos,
têm como resultado o aparecimento de novos sistemas, permitindo ao odontólogo a confecção
de próteses parciais fixas livres de metal. 0 presente trabalho objetiva descrever as principais
características dos sistemas de mil-arnica pura, e de cerômeros associados is fibras, através de
uma revisão de literatura sobre a utilização de técnicas restauradoras indiretas com materiais
estéticos livres de metal, tendo como principais representantes: Sistema IPS - Empress 2,
Sistema In-Ceram Alumina, In-Ceram Zircônia, Targis/Vectris e Sculpture /Fibrekor. Estes
sistemas ainda são muito sensíveis à tamanho de espaço protético, altura, quantidade e
qualidade do substrato dos dentes pilares, preparo e cimentação. No entanto, deslumbram,
quando respeitadas suas indicações e contra-indicações, uma maravilhosa visão panorâmica,
quando se considera a realização de tratamentos envolvendo perda dental associada a estética.
Suas propriedades fisicas e mecânicas sea) comentadas, relacionando as expectativas do
paciente e a realização do profissional.

Palavras-chave: Prótese Parcial Fixa; Prótese Adesiva, Prótese sem metal.
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ABSTRACT

In Dentistry, the techonologic evolution of ceramics and polymeric materials made
possible the creation of new systems which allow the dentist to make metal-free fixed partial
prostheses. This study has as a goal to describe the main characteristics of straight ceramic
systems and ceromers associated to fibers, offering a literature review of the use of indirect
restorative techniques with metal-free esthetic materials of which the main representatives
are: IPS Empress 2, In-Ceram Alumina System, In-Ceram Zirconia, Targis/ Vectris and
Sculpture/Fibrekor. These systems are still very sensitive to the size of the prosthetic space,
height, quantity and quality of the substrate of abutment teeth, preparation and luting.
However, they present, when their indications and counterindications are properly respected,
a wonderfull panoramic view in situations where treatments involving esthetic-associated
dental loss are considered. The physical and mechanical properties will be commented, to
establish a relation between patient's expectations and the professional's fulfillment.

Key words: Denture Partial Fixed; Denture partial fixed resin-bonded; metal-free
prosthesis.
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I INTRODUÇ Ã O

As extrações múltiplas e as rudimentares substituições protéticas dominaram o
tratamento odontológico até aproximadamente a metade do século XIX. Essa situação
começou a se modificar quando Charles Merry, em 1858, inventou um aparelho manual,
dotado de uma pequena espiral, que fazia girar uma broca capaz de cortar o mineral dos
dentes. Mais tarde, esse instrumento foi adaptado por James Morrison, para que o seu
mecanismo fosse impulsionado com o pé através de uma roldana, garantindo, dessa forma,
velocidade suficiente para melhorar a performance das brocas durante os preparos cavitários.
Em 1872, este modelo foi aperfeiçoado, passando a ser acionado por eletricidade. Isto fez
com que se tornasse mais comum a preservação de elementos dentários (RING, 1985).
A história da Odontologia nos revela, portanto, que desde a sua origem, o atendimento
oferecido As pessoas sempre se pautou por procedimentos mecânicos e artesanais, e até bem
recentemente, a maior parte dos avanços já registrados no tratamento das duas principais
patologias bucais - as doenças cárie e periodontal - decorreu de conquistas estritamente
tecnol ogi cas.
Durante o último século observam-se mudanças em relação aos cuidados com a saúde
bucal, sendo que, até a década de 60, a perda dental era considerada como parte normal do
processo de envelhecimento. Com o passar dos anos, ocorreu grande progresso no
conhecimento em relação As causas do desenvolvimento das lesões cariosas e das doenças
periodontais, levando a uma redução na prevalência da cárie dental, após a adoção de
programas preventivos na maioria dos países industrializados (MARTHALER; MULLANE;
URBIC, 1996).
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A prevenção e a melhora nos hábitos de higiene bucal têm resultado numa redução
dramática da incidência de doenças cariosas (DE CROUSAZ et al., 1985) e,
conseqüentemente, nas necessidades de tratamento protético. Isso, progressivamente, tem
trazido questionamento dos conceitos tradicionais da Odontologia e colocado a Dentistica
Restauradora no centro das atenções, dando novo impulso a técnicas adesivas mais
conservadoras (NATHAN SON, 1991).
Nas décadas seguintes, a manutenção dos dentes naturais, bem como a substituição
dos dentes perdidos, passou a ser considerado um fator importante e, até mesmo, uma
característica de melhor condição social (I-IEINTZE, 1998).

Em nossos dias, além da preocupação com a funcionalidade, questões relacionadas ao
resultado estético, nos tratamentos restauradores, têm se tornado uma situação freqüente,
como observado na escolha do material restaurador pela maioria dos pacientes (HENSTEN;
PETTERSEN, 1992).
Os efeitos ópticos no terço cervical determinaram a estética global da prótese, na
dependência de materiais mais translúcidos e de baixa reflexividade, que apresentam a
melhora do efeito iluminação interna e exigem criatividade do técnico em prótese, porque a
seqüência de cor varia conforme o substrato do sistema usado. É importante selecionar
materiais que assemelham-se à traslucidez natural (KELLY; NISHIMURA; CAMPBELL,
1996).
Os procedimentos cosméticos devem possuir compatibilidade biológica e longevidade,
sem comprometimento da função. Devemos sempre considerar a função mastigatória e todos
os seus componentes biológicos, como primordiais. E 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 um comportamento estético deficiente (BOTTINO,
2001).
0 metal da estrutura da prótese metalo-cerâmica diminuiu a reprodução da
profundidade de cor, translucidez e luminosidade quando comparado a um dente natural
(SHAPIRO, 1996).
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Em relação ao potencial alérgico de alguns componentes das ligas, permanecem
questões sobre os efeitos dos produtos de corrosão, e a reação dos tecidos aos ions metálicos
tóxicos que possam ser liberados das ligas, particularmente as metalo- cerâmicas.

0 conhecimento das desvantagens e a busca por restaurações mais estéticas,
proporcionou uma constante evolução nos materiais odontológicos, como porcelanas, resinas
e fibras, determinando um aprimoramento cada vez maior dos sistemas restauradores livres

de metal, permitindo aos profissionais realizarem restaurações parecidas com os dentes
naturais.
Em decorrência dessa nova realidade, esta monografia teve por objetivo uma revisão
de literatura sobre os materiais restauradores livres de metal que apresentam atualmente os
melhores resultados na confecção de próteses parciais fixas. Foram descritos as suas
vantagens, desvantagens, indicações, contra-indicações, aplicações e limitações clinicas,
técnicas de uso, técnicas laboratoriais, bem como, esboçar possíveis perspectivas em relação
a essas novas técnicas de restauração.

2 REVISÃO DE LITERATURA'

A história da Odontologia mundial definitivamente mudou com

o estudo e

desenvolvimento da técnica do condicionamento ácido do esmalte, introduzida por
Buonocore (1955), e até nossos dias, vem estimulando a ciência, a tecnologia e a capacidade
do homem em adaptar-se ao desenvolvimento de novos materiais para recompor estruturas
dentais perdidas. A solução de ácido fosfórico, quando aplicada ao esmalte e dentina,
proporciona forte união entre dente e material usado e possibilita uma odontologia moderna e
conservadora, não só no que se refere à Dentistica Restauradora, mas também à prótese
(BUONOCORE, 1955).
A prótese parcial fixa adesiva (PPFA), pode ser classificada em dois grupos: diretas,
quando confeccionadas no consultório, diretamente na boca do paciente; e indiretas, quando
envolvem técnicas laboratoriais (MONDELLI, 1984).
Inicialmente, as próteses parciais fixas adesivas eram fabricadas com um dente
extraído do próprio paciente fixando nos elementos vizinhos, utilizando resina acrílica
(IBSEN; NEVILLE, 1972). Logo depois, foi divulgada a utilização de uma estrutura metálica
fundida em ouro com orificios para a contenção de dentes inferiores periodontalmente
abalados. Essas perfurações situavam-se nas aletas da prótese fixa adesiva, e eram destinadas
e responsáveis pela fixação aos dentes suporte por meio de uma resina acrílica autopolimerizável, após o condicionamento Acido do esmalte (ROCHETTE, 1973). 0 principio
para a construção de prótese fixa adesiva anterior foi adaptado utilizando liga de niquelcromo, pôntico de porcelana e resina composta para cimentação (HOWE e DENEHY, 1977).

Citações baseadas na NBR 1 0520 de julho/2001.
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Muitos estudos foram realizados desde então, na tentativa de estabelecer uma boa
unido entre a liga a ser utilizada e o dente artificial ou ao elemento de suporte. A técnica de
ataque eletrolitico em ligas de cromo-cobalto foi testada a fim de melhorar a adesão. Além da
microrretenção eletrolitica, outras técnicas como a da macrorretenção e retenção química
também foram descritas (DUNN e REISBICK, 1976).
Bastos e Pagani (1983) apresentaram as indicações da prótese fixa adesiva que
consistem em:
a) espaços protéticos não extensos;
b) quantidade de esmalte dos dentes pilares suficiente para promover fixação
adesiva;
c) pacientes especiais, onde a rapidez do tratamento faz-se necessária;
d) oclusão favorável.
Mesmo com o aprimoramento constante, as próteses fixas adesivas exigem ter uma
indicação e planejamento criteriosos, para que a longevidade almejada possa ser alcançada.
Apresenta vantagens em relação à prótese fixa convencional, possibilitando maior
conservação da estrutura dental e reversão do tratamento. As que são confeccionadas com
estrutura metálica ainda são muito usadas, devido as suas características e facilidades de
trabalho, embora possam proporcionar um aspecto opaco e uma tonalidade acinzentada na
região do terço incisal, devido ao agente cimentante ou ao metal, o que pode torná-la antiestética e indesejada (ITINOCHE et al., 2000).
0 interesse em estética na Odontologia tem expandido muito. Os pacientes estão
exigindo restaurações mais naturais, desejando melhora nos seus sorrisos porque revistas da
moda enfatizam métodos inovadores na melhoria da estética. Assim, as indústrias
deslumbram um novo panorama de consumo mundial baseado na estética como fator
fundamental para o sucesso clinico. Por esta razão, novos fabricantes surgiram oferecendo
uma gama enorme de produtos que se renovam num piscar de olhos (ITINOCHE et al., 2000).
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Muitos dos problemas inerentes As restaurações metalo- cerâmicas podem ser
contornados com restaurações totalmente confeccionadas de material estético. As vantagens
incluem:
a) otimização da estética pela transmissão de luz;
b) menor condutibilidade térmica em relação ao metal, minimizando possíveis
respostas pulpares adversas;
c) um material radiolúcido, que permite melhor diagnóstico radiogrifico;
d) menor potencial de danos periodontais pela diminuição do acúmulo de placa na
superficie glaseada da cerâmica em comparação à junção metal-opaco-porcelana;
e) melhor contorno nas margens em comparação ao sobrecontorno das coroas
metalo-cerâmicas;
O menor risco ao paciente pelas suas propriedades inertes (SORENSEN; KNODE;
TORRES, 1998).
Atualmente, os sistemas de materiais estéticos, pela ausência da estrutura metálica,
permitem oferecer ao paciente uma harmonia do sorriso, bem como o restabelecimento da
função.
Entre os sistemas utilizados para a confecção de próteses livres de metal (unitária e
parcial) podemos descrever:
-

Compósitos fibro-reforçados não impregnados (Ribbond, Connect, DVA Fibers,
Fibreflex, Glasspan);

-

Compósitos fibro-reforçados pré-impregnados (Targis/Vectris, Fibrekor/Sculpture,
Splint it);

-

Porcelanas al uminizadas (Vitadur - Hi - Ceram);

-

Porcelanas aluminizadas - Sistema CAD / CAM (Procera, Celay);

-

Porcelanas aluminizadas infiltradas com vidro (In-Ceram Alumina, In-Ceram
Spine11, In-Ceram Zircônia);

16

— Vidros ceramizados (Dicor, IPS Empress, IPS Empress 2, Optec);
— Vidros ceramizados - Sistema CAD / CAM (Cerec);
Entretanto, para a confecção de próteses parciais fixas livres de metal, que é o tema
deste trabalho, os sistemas mais utilizados e, sobre os quais didaticamente trataremos são:
IPS-Empress 2
In-Ceram Alumina
In-Ceram Zircônia
Targi s/Vectris
Sculpture/Fibrecor

2.1 IPS-Empress 2

2.1.1 Considern6es Gerais

0 progresso continuo nas pesquisas odontológicas em busca de um material que
preenchesse os requisitos de resistência e ótima estética, conduziu ao desenvolvimento das
cerâmicas "reforçadas", dentre as quais destaca-se o IPS-Empress (Ivoclar), desenvolvido na
Universidade de Zurique (Suíça) em 1988 (FRADEANI; AQUILANO, 1997). (Sistema
original)
0 IPS-Empress pertence ao grupo das cerâmicas vítreas, as quais são definidas como
um material vítreo cristalino que consiste de pelo menos uma fase vitrea e uma fase cristalina
(FRADEANI; AQUILANO, 1997).
Este sistema é apresentado pelo fabricante no estado pré-prensado, em lingotes, nos
quais encontramos cristais de leucita e não óxido de alumínio como em outras cerâmicas,
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repartidos homogeneamente em uma fase vitrea, sendo então denominado "cerâmica leucitoreforçada", o que lhe confere maior translucidez e naturalidade As peças.
Este material cerâmico destaca-se pela ótima homogeneidade, não ocorrendo
porosidade nem contrações responsáveis pelas fraturas das peças como ocorre com as
cerâmicas convencionais encontradas no mercado. Tem sido sugerido que os cristais de
leucita incorporados reforçam o material, prevenindo a propagação de microfraturas que de
outro modo poderiam expandir na matriz vítrea (MUNOZ et al., 1998).
Como o IPS-Empress demonstra uma baixa resistência a flexão de 120MPa (material
de base) ou até aproximadamente 200Mpa (com os materiais de vitrificação e cor) este
material não pode ser usado para fabricar próteses parciais fixas de três elementos. Como
resultado, o principal objetivo no desenvolvimento do [PS-Empress 2 foi produzir um
material com o qual pudessem ser fabricadas próteses parciais fixas de três unidades. A
cerâmica de vidro IPS-Empress 2 representa um novo tipo de material que não possui
qualquer semelhança com a cerâmica de vidro IPS-Empress à base de Leucita (SCHWEIGER
et al., 1999).
Este novo material inclui o grupo das cerâmicas prensadas, que estão disponíveis em
diferentes cores, e as cerâmicas sinterizadas, que são utilizadas em diferentes produtos, tais
como os materiais "Dentina", "Incisal", "Transpa", "Effect" e "Impulse". As cerâmicas
vítreas prensadas são produzidas com lingotes monolíticos e as cerâmicas sinterizadas na
forma de pós, sendo que a combinação de ambas fornece suporte adequado com propriedades
ótimas de translucência, brilho, opalescência e fluorescência (HEINTZE, 1998).
Trinkner; Rosenthal (1998) ressaltaram que o material de base é caracterizado por
uma formulação de armação única de vidro cerâmico com 60% em volume de dissilicato de
litio, e a base química para o material é o sistema Si02-Li02. O uso de uma (mica camada de
cerâmica compactada com uma cerâmica sinterizada com cristais de fluorapatita, a qual é
semelhante aos cristais de apatita encontrados na estrutura dental natural, fornece
restaurações com alta resistência ao desgaste, as quais são inteiramente compatíveis com os
dentes naturais do paciente.
Representando um avanço significante na tecnologia "glass ceramic", as restaurações
livres de metal expandem as indicações e oportunidades clinicas do sistema original IPS-

18

Empress, que foi lançado comercialmente em 1990 e prosperamente usado pelo mundo para
criar milhões de restaurações livres de metal. A técnica laboratorial envolvida na fabricação
de restaurações livres de metal, usa tecnologia de prensagem e equipamento laboratorial igual
ao sistema original.
Alguns dos principais assuntos discutidos durante o desenvolvimento do novo sistema,
foi sobre a técnica de enceramento de diagnóstico como também a tecnologia de prensagem,
pois ambos têm tido êxito na obtenção da intima adaptação com qualidade marginal ideal. A
técnica de enceramento usada para a cerâmica e previsibilidade é semelhante àquela usada
em restaurações de ouro. A técnica de fabricação necessária para confecção de restaurações
livres de metal Empress 2 , envolve pequenas mudanças e nenhum investimento adicional em
equipamento por técnicos de laboratório, os quais atualmente usam o material original.
a. Indicações:
-

Permite que PPF de três unidades sejam fabricadas, não apenas para região
anterior, mas também para regido posterior incluindo o segundo pré-molar
como último pilar;

-

Coroas totais anteriores e posteriores;

-

"Inlays" e "Onlays";

-

Prótese fixa adesiva até 2' pré-molar.

OBS.: Os espaços protéticos existentes devem ser simples (GIANADDA,
2001).
h. Contra-indicações:
-

Material não adequado para ponies em cantilever;

-

Dentes jovens vitais com câmaras pulpares muito amplas;

-

Dentes com estreitamento pronunciado na zona cervical (por exemplo: os
incisivos inferiores);
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-

Em relação as pontes, outro fator a considerar são as coroas clinicas curtas, já
que para manter a espessura do conector, exigida para a estrutura da cerâmica
preparo dos pilares, uma altura minima do munhão, de 4mm a 5mm (Dentes
preparados);

— Pacientes com doe/was periodontais existentes ou resistentes ao tratamento;
— Pacientes portadores de alergias aos componentes dos adesivos dentindrios ou
aos compósitos de fixação;
— Dente pilar com inclinação acentuada impediria um eixo de inserção suave e
conseqüente concentração de estresse no conector (EDELHOFF et al., 1999).

2.1.2 Propriedades fisicas e mecânicas da cerâmica de vidro IPS-Empress 2

0 IPS-Empress 2 é um material restaurador de vidro cerâmico formulado
exclusivamente para proporcionar três vezes mais a resistência flexural e resistência a fratura
do IPS Empress, em combinação com o brilho do material original, vitalidade e estética.
O próprio material da armação de vidro cerâmico contém 60% a 80% em volume de
cristais de dissilicato de litio; uma composição inovadora que dispõe à restauração final, força
excepcional e resistência à fratura (NARCISI, 1999).
Devido ao seu elevado conteúdo cristalino, a subestrutura cerâmica apresenta elevada
capacidade de ser trabalhada com máquinas, evitando que o material se lasque no processo de
desgaste e permitindo um polimento extremamente alto com rodas de borracha (SORENSEN;
BERGE, 1999).
Dentre as propriedades fisicas e mecânicas, podemos destacar as seguintes:
a) resistência flexural de 300MPa a 400MPa;
b) capacidade de suportar cargas de 700N a 1000N antes de apresentar fraturas;

20

c) apresenta módulo de elasticidade de 90Gpa a 100Gpa, sendo mais favorável que
em relação as cerâmicas de óxido de alumínio sinterizadas;
d) alcança excelentes resultados de união a estrutura dentária. Após a cimentação a
força de união chega a 30,8MPa (FRADEANI; BARDUCI, 2000);
e) porcelanas dentais normalmente apresentam diminuição da resistência flexural
quando expostas a umidade ou ao meio bucal, porem a porcelana de dissilicato de
litio não teve redução significativa (FRADEANI; BARDUCI, 2000).

2.1.3 Propriedades fisicas e mecânicas da cerâmica de cobertura

A cobertura da cerâmica de dissilicato de litio é feita com cerâmicas de vidro
sinterizadas, vitrificadas com cores ou pigmentos idealizados especialmente para o sistema
IPS-Empress 2, que são fornecidas na forma de pó e contém fluorapatita. Esta cerâmica de
cobertura com fluorapatita também foi desenvolvida especialmente para o sistema IPSEmpress 2 por apresentar um coeficiente de expansão térmica compatível com a cerâmica de
dissilicato de litio. Esta cerâmica ainda contém cristais de apatita que exibe propriedades de
dispersão de luz similares aquelas dos dentes naturais. Além disso, exibe elevada translucidez
e brilho que podem ser controlados pela sua aplicação (SCHWEIGER et al., 1999).
A camada de vidro cerâmico incluída com cristais de fluorapatita, são semelhantes a
uma agulha, como os cristais de apatita inerentes na estrutura do dente natural. Como tal,
restaurações de IPS-Empress 2 são, excepcionalmente, resistentes ao desgaste e não
agressoras a dentição antagonista, e a sua estética imita a fluorescência, opalescência e
translucidez achados em dentes naturais. Além disso, o brilho do material encoraja uma boa
resposta tecidual e inibe a retenção de placa comparada a dentição natural (NARCISI, 1999).
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2.1.4 Considerações gerais sobre a fase laboratorial

No laboratório, o WS-Empress 2 usa a mesma tecnologia usada no equipamento e no
forno de prensagem que o IPS-Empress original (NARCISI, 1999).
As pastilhas do Sistema [PS-Empress 2 estão disponíveis em cinco cores básicas da
guia Chromascop (Ivoclar), assim como em dois tamanhos. As menores servem para injeção
de coroas individuais, ainda que, os maiores são utilizados para próteses de três unidades ou
para a injeção simultânea de vários elementos unitários. Para a realização da sinterização da
cerâmica na técnica estratificada estão disponíveis vinte cores Chromascop (EDELHOFF et
al., 1999).
Uma barra de WS-Empress 2 é então prensada no forno EP 500 para criar a armação
inicial. As restaurações são assoladas, e as prensagens são ajustadas sobre o modelo para
formar o corte anatômico, coloração interna, caracterização e subseqüente camada de vidro
cerâmico, sinterizada

com cristais de fluorapatita. 0 técnico deve se preocupar

principalmente nos casos de próteses parciais fixas, em fabricar conectores com dimensões
apropriadas para diminuir as cargas funcionais da prótese, como veremos a seguir (NARCISI,
1999).
Uma vantagem do [PS-Empress 2 é a facilidade no processamento do material, que é
realizado em um procedimento de prensagem no forno apropriado, onde o material passa por
fluido viscoso a 920°C com uma duração média de 5min a 15min. As coroas e pontes então,
são demufladas. Posteriormente, cerâmicas vítreas sinterizadas são aplicadas a estes objetos,
as quais são queimadas sobre a cerâmica vítrea de dissilicato de litio (que não deve ter em
nenhum caso espessura inferior a 0,8mm para não diminuir a resistência) a uma temperatura
de 800°C no forno Programat P80 (Ivoclar AG) (EDELHOFF et al., 1999).

2.1.5 Dimensões da armação para uma prótese parcial fixa

0 planejamento do tratamento para restaurações protéticas WS-Empress 2 deve incluir
medidas de pré-tratamento do espaço protético e da altura ocluso-gengival (comprimento da
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coroa clinica) dos dentes não preparados. Os espaços protéticos não devem exceder I 1mm de
anterior ao canino e 9mm de posterior ao canino (FRADEANI; BARDUCI, 2000).
Estas medidas são feitas das superficies proximais dos dentes suporte não preparados,
no lado adjacente para o põntico. Considerando a altura da coroa clinica, notam-se diferentes
exigências para a altura do conector do põntico, dependendo da posição do conector no arco
dental. Investigações clinicas determinaram que, a quantia da força mastigat6ria gerada, varia
das regiões anteriores as regiões posteriores da boca. De fato, a força de mordida do prémolar foi calculada com aproximadamente 2,5 vezes a mais que a força exercida na região
anterior da boca (SCHILLINGBURG et al., 1987).
Como resultado foram determinadas as exigências criticas para a fabricação do
conector, permitindo a prótese funcionar com sucesso em várias regiões da boca. Na região
anterior, as dimensões do conector devem ser de 4mm, ocluso-gengival e 4mm, vestíbulolingual. Indo para posterior, o conector entre o pôntico do primeiro pré-molar e o pilar do
segundo pré-molar deve ser de 5mm ocluso-gengival e 4mm, vestíbulo-lingual (FRADEANI;
BARDUCI, 2000).
Em relação aos conectores, deve-se aplicar a menor quantidade possível de cerâmica
estratificada na região lingual da zona de conexão para que a estrutura mais forte da cerâmica
vítrea (dissilicato de litio) absorva a maior parte da carga. Como estes conectores estão
submetidos à carga de tensão maxima, os mesmos não devem ser cortados ou separados com
instrumentos rotatórios, o que pode levar a uma falha prematura sob tensão (EDELHOFF et
al., 1999).

2.1.6 Características do preparo dental

a. Dente anterior
— Redução incisal de 2,0mm;
— Redução de 1,2mm, no mínimo, na vestibular (0,8 para a armação e 0,4 para
cobertura);
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— Na face lingual, redução de no mínimo 1,0mm, podendo ficar sem porcelana
de cobertura;
— Término em ombro largo ou chanfro sem bisel (ARAÚJO et al., 2002).
b. Dente posterior
— Redução oclusal de 1,5mm a 2,0mm, uma vez que, o mínimo para o material
interno na oclusal é 1,0mm;

— A redução axial recomendada é lmm tanto para término em ombro
arredondado circular, como para chanfro.
OBS.: Uma orientação geral para todos os preparos dentais, é usar ângulos
internos arredondados (TRINKNER; ROSENTHAL, 1998). Os
preparos podem estar localizados na margem gengival ou levemente
dentro do sulco gengival (NARCISI, 1999).

2.1.7 Cimentação do sistema [PS-Empress 2

Para os procedimentos de moldagem, é realizado o afastamento gengival químicomecânico dos tecidos com a técnica de dois fios de afastamento, de diferentes espessuras.
Inicialmente, é inserido no sulco gengival o fio Ultrapack 00 (Ultradent), sem vasoconstritor,
e sobre este, o fio Ultrapack 1 (Ultradent), com solução adstringente, removendo-se somente
o último para a aplicação do material de moldagem de consistência fluida com o auxilio de
seringas de moldagem. Foi realizada a técnica de dupla moldagem, obtendo-se moldes em
silicone de adição, os quais foram vazados com gesso pedra tipo IV. A seleção de cor foi
realizada em condições de luminosidade natural, com o auxilio da escala Chromascop
(Ivoclar-Vivadent) (ARAÚJO et al., 2002).
No laboratório, é confeccionada uma prótese totalmente cerâmica com o sistema 1PSEmpress 2. Idealmente, um material que apresenta baixa absorção d'água e baixa expansão
deve ser escolhido para cimentação. Selecionou-se, desta forma, um cimento adesivo dual, o
Variolink II (Vivadent) seguindo as orientações do fabricante.

24

Urna vez satisfeitos os quesitos funcionais e estéticos procede-se à fixação adesiva.
Uma consideração importante é o controle da umidade durante a aplicação dos
agentes adesivos ao esmalte e na dentina, pois as glicoproteínas bloqueiam a abertura dos
tiabulos dentindrios e dos poros produzidos pelo condicionamento ácido, comprometendo
consideravelmente a adesão, justificando, desta forma, o emprego de um adequado
isolamento e o uso de fio retrator (SILVERSTONI; HICKS; FEATHERSTONE, 1985).
a. Preparo da peça protética
— Condicionar a face interna da peça com ácido fluoridrico de baixa
concentração (8% a 10%), por 20s;
— Lavagem com Agua e secagem;
— Agente silano é aplicado na face interna da restauração durante 60s;
— Esta camada então, não deve ser contaminada nem umedecida;
— E aplicado uma camada de um adesivo compatível e seco com ar, obtendo
uma fina camada e deixando a peça livre de luminosidade.
b. Preparo do dente
— Na seqüência, o munhão é limpo com spray ar/água e seco (usar clorexidina
removendo contaminações);
— Condicionar as superfícies de esmalte/dentina por lOs a 15s, com ácido
fosfórico a 32%;
— Lavar e deixar levemente umidecido;
— Aplicação do sistema de adesivo dentindrio.
Obs. I: Uma precaução deve ser tomada para se evitar a desidratação da
estrutura dental, a qual resultaria em colapso das fibras colagenas
dentro da dentina descalcificada. Os dentes devem ser reumedecidos
com agente de umedecimento antibacteriano. Ex.: Tubulicid Red.
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Obs. 2:

Cuidados devem ser tomados para evitar a polimerização do adesivo
tanto da restauração como do dente.

Ohs. 3: Nos casos onde é uma preocupação a necessidade de aplicação de
grossa camada de adesivo, a coroa pode não assentar corretamente,
ai um sistema adesivo dual como o Optibond deve ser usado. 81
A resina de cimentação dual deve ser misturada em quantidade generosa, evitando
formação de bolhas. Assim que a adaptação foi confirmada, o excesso de resina é removido e
as superfícies da restauração devem ser fotopolimerizadas durante, no mínimo, 60s cada face.
Um gel de glicerina deve ser aplicado para prevenir que a camada do cimento fique inibida
pelo oxigênio, polimerizando por completo. Retira-se o fio retrator com cuidado e o dique de
borracha. Procede-se, então, o acabamento e polimento nas margens acessíveis da restauração
com brocas diamantadas finas e, caso necessário, com discos e fitas de acabamento. É de
suma importância que se verifique a oclusão e os movimentos excursivos com auxilio de
papel fino de articulação (EDELHOFF et al., 1999).

2.2 In-Ceram Alumina

2.2.1 Descrição do sistema

Tudo que tem forma e função é belo, portanto se é belo, conseqüentemente é estético
(MIRANDA et al., 1999).
0 aumento da demanda por restauração sem metal, tem resultado na proliferação de
sistemas totalmente em cerâmica. A porcelana é freqüentemente utilizada para efeitos
estéticos, recobrindo o metal ou cerâmica de alta resistência, sendo que esta associação de
biocompatibilidade promove uma resposta saudável da gengiva (McLAREN; WHITE, 1999).
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A porcelana dental reforçada com alumina foi introduzida por McLean e Hughes em
1965. McLean (1983) verificou que esta incorporação melhorou sua resistência devido ao
aumento da proporção em peso, acima de 50 % de alumina.
Seguindo este mesmo principio a coifa de In-Ceram, que substitui o coping metálico,
é obtido através de uma suspensão de óxido de alumínio (A1203 ), em grãos finíssimos,
proporcionando alta biocompatibilidade, estabilidade e elevada resistência do material
(ROSA, 1997).
Desenvolvido pelo Cirurgião Dentista e professor francês Mickael Sadoun, o InCeram começou a ser produzido pela Vita Zahnfabrik em escala comercial em 1989. 0
sistema é composto pelo In-Ceram Spine11, In-Ceram Alumina e In-Ceram Zircônia
(STEPHAN; MICICEL, 1998).
A técnica do In-Ceram Alumina, com pouco tempo de uso, alcançou resultado
excelente, devido ao ótimo ajuste, alto valor estético e alta resistência final da restauração. A
qualidade das margens é comparável às próteses fixas adesivas confeccionadas com estrutura
metálica (SEGHI; SORENSEN, 1995).
Segundo Hadgis (1986) a técnica de In-Ceram Alumina produz uma infra-estrutura
feita de óxido de alumínio altamente estável, que substitui a estrutura de metal das coroas
metalo-cerâmicas tradicionais. Portanto, as próteses de porcelana pura podem ser uma
alternativa viável, quando bem indicadas. 0 In-Ceram permite que a luz seja transmitida para
a estrutura da raiz e irradiada através do tecido gengival. Essa infra-estrutura, é homogênea,
densa, não porosa, livre de bolhas e encapsulada por uma fina camada de vidro.
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;
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f) dureza semelhante ao esmalte;
g) não proporcionam irritações térmicas, uma vez que sua condução térmica é
minima.
Desvantagens:
a) equipamento de custo elevado;
b) operação demorada;
c) não são ácido condicionáveis.
Indicações:
a) coroas unitárias anteriores e posteriores;
b) próteses fixas pequenas na região anterior;
c) próteses fixas adesivas na regido anterior.
Contra-indicações:
a) facetas;
b) pacientes portadores de parafunção, como o bruxismo;
c) nos casos de estrutura remanescente insuficiente (dentes curtos ou cariados);
d) quando as condições de higiene são insuficientes;
e) em próteses fixas posteriores.

2.2.2. Propriedades fisicas e mecânicas

0 In-Ceram Alumina apresenta uma melhora considerável nas propriedades
mecânicas com relação as cerâmicas odontológicas convencionais, alcançando uma
resistência flexural de 500MPa, que é também mais alta do que a das cerâmicas injetadas.
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Sua estrutura básica é composta de 80% de óxido de alumínio (A1203) e 20% de vidro
(ROSA; GRESSLER, 2001).

0 processo de infiltração com vidro fundido permite eleger a cor para a estrutura,
além de reduzir sua porosidade e elevar a resistência em aproximadamente 20 vezes em

relação ao sem o infiltrado. 0 alto conteúdo de Alumina, com diminutas partículas de 0,5pm
a 3,512m e uma baixa porcentagem de contração de sinterização (0,3%), faz com que o
sistema melhore suas propriedades mecânicas (ITINOCHE et al., 2000).
A fi na camada de vidro, fornece à prótese uma resistência a flexão que varia de

450MPa a 600MPa. 0 material da infra-estrutura também é opaco o suficiente, e a tonalidade
alterada do dente natural não afetará a coroa final (HADGIS, 1996).
Mane e Belser (1997) afirmaram que o sistema In-Ceram Alumina, forma uma infra-

estrutura de material básico (óxido de alumínio) e uma matriz de cristais unidos entre si, com
subseqüente infiltrado de vidro colorido. Esse material é coberto com uma porcelana de
revestimento especifica, com coeficiente de expansão térmica compatível. A adaptação
marginal dessa estrutura tem sido relatada como sendo de 3012m a 40Am.

0 coping de Alumina ou o Spine 11 é infiltrado com um vidro de lantfinio de baixa
viscosidade em alta temperatura. Uma força flexural muito alta foi observada nesta nova
classe de cerâmica dentária, três ou quatro vezes maior que qualquer outra classe de material.
HA teorias de que tamanha força resulte da natureza primariamente cristalina deste material e
de sua fase vítrea minima. Uma fissura teria que se propagar através da Alumina ou Spine 11
para causar uma falha final. Estudos clínicos têm demonstrado um bom índice de
durabilidade para a maioria dos sistemas totalmente de cerâmica nos dentes anteriores.
Performances mais pobres em áreas posteriores criticas podem ser previstas. As propriedades

mecânicas, forças flexurais e resistência à fraturas do In-Ceram Alumina são de 2,5 a 3,5
vezes maior que materiais convencionais ou ricos em silicato de alumínio e potássio
(McLAREN; WHITE, 2000).
A cerâmica de cobertura a ser utilizada pode ser a Vitadur Alpha, Vitadur N e Vita
()mega 2. A Vitadur Alpha possui coeficiente de expansão térmica compatível tanto para o
In-Ceram Alumina como para o In-Ceram Zircemia (ROSA; GRESSLER, 2001).

29

2.2.3 - Técnicas de preparo do In-Ceram Alumina

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 executá-lo. A técnica de preparo tem uma importância fundamental
no desenvolvimento clinico (HÜLS, 1995).
Rosa (1997) afirmou que devido a possibilidade de aparecimento e propagação de
fissuras na cerâmica, as tolerâncias frente a defeitos e erros de preparo são consideravelmente
mais baixas do que nas próteses metálicas. A resistência da cerâmica está ligada diretamente
configuração do preparo, por isso, deve-se conseguir que a restauração se apoie na região
cervical e incisal ou oclusal, em quantidade uniforme e ideal.
0 término cervical deve ser realizado em chanfrados, mas pode também ser realizado
em forma de ombro com ângulos internos arredondados. A profundidade do preparo axial
defendido é de 0,6mm a 1,2 mm e a incisal ou oclusal, de 1,5mm a 2,0 mm, dependendo do
tipo de dente e de suas características individuais.
E importante que o fundo do preparo seja circularmente uniforme, e que siga os
contornos anatômicos das coroas. Chanferes planos e biséis são contra-indicados.
Miranda et al. (1999) afirmaram que após confirmação dos detalhes dos preparos,
deve-se lembrar que os ângulos agudos devem ser arredondados para diminuir a concentração
de esforços.
Afirma-se ainda que o arredondamento de todas as bordas e ângulos agudos devem ser
feito com as brocas diamantadas FG de baixa rotação. Foi sugerido 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 Area foi obtido mais
espaço nas caixas em ambos os pilares adjacentes ao pemtico. Para evitar o enfraquecimento
da estrutura, não deve ser colocado cerâmica de cobertura na área do conector, portanto elas
devem ser vitrificadas e polidas depois da cocção (McLAREN; WHITE, 2000).
Na idealização da estrutura para PPF em In-Ceram Alumina devemos seguir algumas
regras. Sao elas:
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— As dimensões dos conectores devem ser de no mínimo 4mm no sentido ocluso
gengival, sendo que o tamanho ideal é de 5mm.
-

No sentido vestíbulo-lingual, a espessura do conector deve ser de 3mm no mínimo
para a região anterior e 4mm na região posterior (In-Ceram Zircõnia) (McLAREN,
1998).

Independentemente de tudo isto, é óbvio que se deve assegurar a estabilidade e a
retenção da coroa sobre o núcleo de unido por meio de uma altura axial suficiente e um
ângulo de convergência definido. A altura do limite do preparo em relação à gengiva
marginal se estabelece do mesmo modo que nas coroas convencionais e ainda estão contraindicados os pequenos chanfros, os preparos em ombro com um ângulo de mais de 100 graus,
os preparos tangenciais, assim como os biséis no limite do preparo (HDLS, 1995).
Para o acabamento final, devem ser utilizadas brocas multilaminadas de 12 laminas. 0
afastamento mecânico da gengiva marginal com fio não impregnado auxiliaria no
acabamento cervical do preparo visando a proteção do epitélio do sulco gengival (BOTTINO
et al., 2001).

2. 2. 3. 1 Regras do preparo
a) Limite do preparo em forma de ombro com Angulo interno arredondado (FIG. 1 e
2, Anexo 1);
b) Também é possível o preparo em chanfro, sempre que se consiga um apoio
mecânico (FIG. 3 e 4, Anexo 2);
c) Profundidade de corte axial definida: 0,6mm a 1,2mm (depende do tipo de dente,

das características individuais e se for o caso, das modificações da armação (FIG.
5, Anexo 3);
d) Profundidade incisal ou oclusal: 1,5mm a 2,0mm (FIG. 5, Anexo 3);
e) Fundo do preparo circularmente uniforme, sem ondas nem dobras;
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O Rebaixamento de camadas uniformes que leva em conta os contornos anatômicos;
g) Chanfros planos, preparos tangenciais e biselados estão contra-indicados (FIG. 6 a
9, Anexo 4).

2.2.4 - Passos para a fabricação protética de um coping

a) Aplicação da suspensão de óxido de alumínio (barbotina) de grãos finissimos
(211m de diâmetro) sobre o troquei previamente espaçado. 0 verniz espaçador deve
ser de 0,2mm no corpo do preparo para permitir espaço para o cimento
(MIRANDA et al., 1999). Não aplicar no ombro, para obter uma ótima adaptação
marginal. (FIG. 10, Anexo 5).
b) Sinterização do coping: a característica principal desse forno é circulação de ar no
momento da queima de sinterização. A temperatura final fica em torno de
1.180°C, e é mantida por 2h. (FIG. 11, Anexo 5).
c) Infiltração de vidro: depois do estágio inicial de queima, os copings são checados
com relação á. adaptação ao modelo mestre e revestidos com um pó de vidro da
cor escolhida. São novamente submetidos à queima, onde o vidro é absorvido por
capilaridade e infiltra-se na matriz porosa. Essa infiltração torna o coping bastante
resistente. Após a queima, o excesso de vidro é eliminado com rodas de silicone
impregnadas de diamante e com jato de óxido de alumínio com 501.tm a 3,51Am bar
de pressão. E necessário usar luvas, mascaras e óculos de proteção, por se tratar de
vidro extraduro (FIG. 12, Anexo 6).
d) Coping acabado e infiltrado (FIG. 13, Anexo 6).

e) Revestimento do coping com a cerâmica Vitadur Alpha. Depois da prova no
troquei-mestre, está pronto para realizar a prova em boca. (FIG. 14, Anexo 6).
Após aplicação da porcelana Vitadur Alpha, são realizados os ajustes proximais,
oclusais e estéticos.
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2.2.5 Prova das coroas do sistema In-Ceram

Miranda et al. (1999) afirmaram que os valores estéticos são imprescindíveis para
desenvolver a anatomia dental com próteses e dar harmonia entre o artificial e o natural,
interligando a função, forma e contorno.
Inicialmente faz-se a prova da infra-estrutura cerâmica, verificando:
a) correto assentamento desta ao dente preparado;
b) adaptação marginal;
c) os espaços necessários para a porcelana de cobertura nos movimentos
mandibulares.
Caso necessite de ajuste, estes são realizados com brocas diamantadas de granulação
fina, em baixa rotação. 0 acabamento final é dado com Kit Eve, que tem por finalidade o
alisamento e acomodação dos contornos da margem. Esta remodelagem é necessária para que
se possa receber a cerâmica Feldspitica Vitadur Alpha, principalmente com relação aos
limites do tecido gengival (ITINOCHE et al., 2000).
Em Areas onde a estética é mais exigida, pode-se usar uma porcelana de alta
fluorescência, chamada Luminaries (Vita), que tem também a propriedade de mascarar
descolorações pelo seu efeito camalekico (McLAREN; WHITE, 2000).
Após a aplicação da porcelana de cobertura, deve-se verificar a relação interproximal
(ponto de contato), o assentamento, adaptação cervical e ajuste oclusal. Neste momento,
havendo a necessidade de acréscimo do material, podem ser realizados, utilizando-se a
cerâmica Vitadur Alpha Corrective (Vita) A uma temperatura de 815°C (MIRANDA et al.,
1999).
importante salientar que na regido das selas (em caso de Onticos das PPFA), não
deve apresentar nenhuma Area retentiva de placa (Areas côncavas) e devem ser extremamente
lisas. A pintura extrínseca pode ser realizada na boca do paciente, ou através de uma
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 (ROSA; GRESSLER, 2001).
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2.2.6 Cimentação das próteses In-Ceram

De
De acordo com Hadgis (1996) na realização da cimentação, se faz necessário a
limpeza dos dentes com pedra pomes, de modo a eliminar todo e qualquer resíduo presente na
superficie dos dentes suporte.
As opções para cimentação das próteses In-Ceram são:
a) Cimento de fosfato de zinco
b) Cimentos de ionômero de vidro
c) Cimentos resinosos

2.2.6.1 Cimento de fosfato de zinco
Em casos clínicos onde se tem descolorações presentes ou se utiliza de pinos fundidos,
o fosfato de zinco pode ser utilizado devido à opacidade, no entanto o efeito estético fica
reduzido (linha de terminação) (HOLS, 1995).
Experiências com cimentos de fosfato de zinco levou à descontinuação do uso por
causa da grande incidência de microvazamentos e de manchas nas margens. Uma explicação
seria que na presença de umidade, as cerâmicas estariam sujeitas à corrosão relacionada
tensão/pressão ou corrosão quimica aumentando o número de rachaduras. Assim, devido aos
microvazamentos que ocorrem com o fosfato de zinco e a subseqüente corrosão devido ao
atrito, a cerâmica falhava (McLAREN, 1998).
A associação de porcelanas atuais com cimentos resinosos aumentam em cerca de
69% a resistência da porcelana à fratura, em comparação com o fosfato de zinco (GARONE
NETTO; BURGER, 1998).
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2.2.6.2 Cimentos de ionômero de vidro
Os cimentos de ionômero de vidro foram utilizados com um grande sucesso clinico.
As propriedades físicas dos cimentos de ionômero de vidro são extremamente sensíveis as
proporções pó/liquido; mesmo pequenas alterações podem afetar sua performance clinica.
lonômeros de vidro são susceptíveis à umidificação, o que requer um controle rígido da saliva
até que a cimentação se de por completo, ou seja, o uso do isolamento absoluto é
imprescindível. Versões pré-encapsuladas estão disponíveis, tais como Applicap; elas
eliminam os problemas associados as proporções entre pó/liquido e são preferíveis às versões
misturadas manualmente (McLAREN, 1998).

2.2.6.3 Cimentos resinosos
0 melhor agente cimentante para as próteses In-Ceram seria o cimento resinoso
Panavia 21 TC, porque contém um monemero adesivo a essa porcelana. 0 mom:liner° é o 10 MDP que adere aos óxidos, sendo que a infra estrutura cerâmica é constituída de 97% de
óxido de alumínio (GARONE NETTO; BURGER, 1998).
Segundo McLaren (1998) o procedimento de tratamento da superfície para a adesão
do In-Ceram é o seguinte: raspar a superfície interna do coping em ambiente com ar usando
jatos de 5012m de óxido de alumínio a 50psi por 10s. Quaisquer outros tratamento da
superfície baixaram a força de adesão. Por causa da fase vítrea do In-Ceram Alumina, InCeram Spine11 e In-Ceram Zircônia, o tratamento com ácido hidrofluoridrico e a cobertura
com uma camada de silano mostraram-se ineficazes em promover um aumento na adesão.
Clinicamente, é necessário utilizar-se de um agente de fixação à dentina; isto minimizará o
potencial de sensibilidade pós-cimentação. Quando a coroa é colocada, o excesso de cimento
é removido com a utilização de fio dental previamente posicionado na região cervical. 0
Oxyguard II é então utilizado, proporcionando uma polimerização pela ausência de oxigênio
e também contém um catalizador que facilita a fixação do Panavia 21 TC.
0 autor salienta ainda que certos cimentos convencionais parecem fortes o suficiente
para o uso, porém, problemas associados as suas propriedades ópticas tornaram-se aparentes.
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A relativa natureza opaca desses cimentos pode afetar negativamente a característica final da
restauração. A razão fundamental para se utilizar essas restaurações é aproximar-se da
translucência e do valor da dentição natural. Assim, em situações nas quais o máximo de
translucência é necessária, resinas de cimentação translúcidas são muito bem indicadas. As
propriedades ópticas do Panavia 21 TC e do Variolink revelaram-se ideal para o uso do
sistema In-Ceram.
Devido a uma adaptação excepcional, as coroas In-Ceram exigem somente uma fina
camada de cimento Panavia 21 TC (tooth color), graças a sua baixa viscosidade, alta
resistência de colagem e tempo de trabalho prolongado (HADGIS, 1996).
O jateamento é o único passo no preparo da superficie de vidro (In-Ceram) usado para
aumentar as retenções mecânicas. A silanização não é necessária e dá-se preferência ao uso
de ácido na dentina preparada (GARONE NETTO; BURGER, 1998).
A habilidade de adesão dos cimentos resinosos à múltiplos substratos, a sua alta
resistência, a insolubilidade em meio oral e seu potencial para mimetizar as cores, faz desses
cimentos de resina composta, ideais para restaurações estéticas livres de metal (BOTTINO et
al., 2001).

2.3 In-Ceram Zireania

2.3.1 Descrição do sistema In-Ceram Zircônia

Novos materiais de cerâmica e técnicas têm sido desenvolvidos recentemente, tanto
para restaurações conservadoras, quanto para as de cobertura totalmente de cerâmica e até
para elaboração de próteses fixas adesivas. Por causa de suas propriedades fisicas pobres,
materiais convencionais utilizados para restaurações totalmente de cerâmica têm se mostrado
problemáticos, especificamente, devido à uma falha catastrófica inicial. 0 aumento do
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conteúdo cristalino de preenchimento, inerente A. matriz de vidro, com uma distribuição mais
igualitária de partículas e com um menor tamanho das mesmas, produziram melhoras
significativas na força flexural de materiais cerâmicos (SEGHI; SORENSEN, 1995).
Entretanto, essa melhora da força é limitada pela fragilidade inerente à matriz de vidro. Todas
as cerâmicas falham por causa de propagação de rachaduras à uma tensão critica de 0,1%.
Tensões aplicadas podem causar o aumento da fenda através da matriz de vidro resultando em
falha final da restauração (JONES, 1983).
A Zircônia tem como característica aumentar a dureza. 0 aumento da resistência
obtido pela incorporação de partículas de óxido de Zirciinia, aumentando a resistência do
material A propagação de trincas.
Segundo Stevens et al. (1999) no sistema In-Ceram Zircônia houve acréscimo de 20%
de moléculas de Zircemia. Com esse acréscimo, o In-Ceram ganhou mais resistência,
atingindo uma resistência flexural de 700MPa, permitindo seu emprego em coroas unitárias
anteriores e posteriores, próteses fixas anteriores e posteriores, próteses fixas sobre implantes.
Vantagens:
a) ótima estética e excelente biocompatibilidade;
b) ausência de bordas metálicas;
c) grande qualidade de ajuste ,d) elevada resistência flexural, graças à excelentes valores fisicos;
e) não se produzem irritações térmicas por possuir termocompatibilidade;
0 relação de custo favorável (não há gastos com ligas metálicas).
Desvantagens:
a) equipamentos de custo elevado;
b) operação demorada;
c) não são ácido condicionáveis.
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Indicações:
a) coroas unitárias posteriores e anteriores;
b) prótese parcial fixa até três elementos posterior e anterior;

c) núcleos cerâmicos posteriores e anteriores;
d) pilar sobre implantes (Cerada pt).
Contra-indicações:
a) para dentes que apresentam espaço interoclusal insuficiente;
b) Para dentes que não permitem preparo adequado;
c) pacientes portadores de parafunção
d) facetas.

2.3.2 Propriedades fisicas e mecânicas

0 Sistema In-Ceram Zircônia é obtido da mistura de 33% de óxido de zircônio e 67%
de óxido de alumina da fase cristalina (A1 203Zr02). A infra-estrutura originada desta mistura
possui uma resistência flexural aumentada, quando comparada ao In-Ceram Alumina, em
750MPa (APHOLT et al., 2001).
O Zircônio tem uma propriedade flsica chamada de reforço de transformação e existe
em forma de cristal tetragonal. Quando uma fonte de energia externa é aplicada a este
material, tal como um acabamento mecânico, ele passa por uma fase de transformação para
uma forma de zircônio monoclinica. A forma monoclinica do cristal é entre 3% a 5% maior.
Em áreas com fissuras microscópicas, este processo pode de fato fechá-las. A rigidez de
fratura do zircônio e sua resistência flexural é mais do que o dobro da alumina. A rigidez de
fratura é a medida da capacidade do material de resistir ao aumento das rachaduras. As
propriedades fisicas, enormemente melhoradas, dos materiais com base de zircónio podem
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ser adequadas para pontes posteriores de três unidades com o desenho da armação
conveniente (McLAREN; WHITE, 1999).
A nova técnica do Sistema In-Ceram Zircônia oferece as conhecidas vantagens das
cerâmicas de infiltração: reprodução das perdas, facilidade de manipulação e exatidão através

do endurecimento por infiltração. Tanto o material em bloco, como o material de alumina se
infiltram com os vidros especiais. 0 Sistema In-Ceram Zircemia, como todas as outras
cerâmicas de infiltração, revestem-se com Vitadur Alpha (HORNBERGER; VOLLMANN;

THIEL, 1999).
Tanto o In-Ceram Alumina como o In-Ceram Zircemia apresentam alto módulo de
elasticidade, ou seja, alta rigidez que lhe confere a capacidade de absorver estresses, evitando
com isso a fratura da porcelana de cobertura que é altamente friável (McLAREN; WHITE,
2000).

2.3.3 Técnica de preparo do In-Ceram Zircônia

A técnica de preparo do In-Ceram Zircônia deve seguir os mesmos valores e
especificações do In-Ceram Alumina (KIATAKE, 2001).
Próteses parciais fixas com mais de três elementos na regido posterior, realizadas em
In-Ceram Zircônia, devem sofrer um reforço na sua estrutura em virtude de sua extensão.
(FIG.15 e 16, Anexo 7).
De acordo com Hornberger; Vollmann; Thiel (1999) sobre a definição do tamanho das
conexões das próteses In-Ceram Zircônia, temos:
— Distância A 6mm
Conexão: 3x3mm

(FIG. 17, Anexo 8)
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— Distância A 8mm
Conexão: 3,5x3,5mm
(FIG. 18, Anexo 8)
— Distância A lOmm
Conexão: 4x4mm
(FIG. 19, Anexo 8)
— Distância A 12mm
Conexão: 4,5x4,5mm
(FIG. 20, Anexo 8)
— Distância A 14mm
Conexão: 5x5mm
(FIG. 21, Anexo 8)

2.3.4 Passos para fabricação protética de uma prótese In-Ceram Zircemia

De acordo com Kiatake (2001) são:
a. sobre o toque i mestre deve-se aplicar o espaçador de 0,45mm a 1,0mm aquém da
margem;
b. faz-se a duplicação do troquei com silicona e vazamento em gesso especial. Em
caso de prótese fixa, 6 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;
d. o estabilizador (organizador das partículas) 6 aplicado sobre a infra-estrutura;
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e. na infra-estrutura se inicia a primeira sinterizaçd'o em temperatura de 25 °C em 6h
para atingir 120 °C em 2h, até atingir 1120 °c, mantendo por 2h nesta temperatura;
f. o resfriamento até 400°C deve ser com o forno fechado, e se completa com 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 um período de 50min até atingir 1140°C.
Manter por 2h;
.

a infra-estrutura de óxido de alumínio e zircônio está pronta para a prova na boca.

E importante lembrar que todo processo é realizado sem vácuo.

2.3.4.1 Pilares de zircónia para implantes normais
As restaurações estéticas implanto suportadas, simples ou múltiplas, são
particularmente dificeis de se fabricar e de serem colocadas no maxilar anterior. Devido a sua
aparência escura, implantes metálicos e de titânio, quase sempre causam uma sombra
acinzentada sobre o tecido mole localizado diretamente em cima da face vestibular do
implante. Esta complicação estética pode ser diminuída com o uso de pilares de cerâmica
com a coloração adequada. Alumina sólida sinterizada é difícil de desgastar e é susceptível de
fratura durante o processo de desgaste. Blocos parcialmente sinterizados de cerâmica com
Zircônia são mais práticos para o uso em implantes hexágonos externos (HEX). Uma vez que
o pilar é habitualmente produzido, a infiltração de vidro é complementada pela técnica
convencional da cerâmica, de forma a conferir a forma final

e o fortalecimento nas

propriedades do material. Os pilares podem ser testados intra-oralmente para verificação da
localização e contornos, que podem ser modificados com lixas impregnadas de diamantes. As
porcelanas podem ser cozidas diretamente no pilar para a produção da restauração definitiva,
ou uma coroa cimentada unitária pode ser fabricada sem respectivo pilar (McLAREN;
WHITE, 1999).
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2.3.5 Prova das coroas ou próteses fixas adesivas do sistema In-Ceram Zircônia

Os mesmos critérios usados para o In-Ceram Alumina devem ser seguidos no InCeram Zircônia, lembrando que, nos casos de próteses fixas adesivas posterior é de boa
conduta observar com mais rigor os requisitos protéticos, funcionais, fonéticos e estéticos
(ITINOCHE et al., 2000).

2.3.6 Cimentação das próteses In-Ceram Zircõnia

Os cimentos utilizados devem ter as mesmas características dos cimentos usados para
a cimentação das próteses In-Ceram Alumina.
As próteses fixas adesivas devem ser cimentadas provisoriamente durante um período
aproximado de 3 meses, para se fazer um acompanhamento da higienização do paciente,
principalmente na região de pônticos. Somente após a certificação de que o controle de placa
necessário esta sendo realizado pelo paciente é que se procede a cimentação definitiva
(ROSA; GRESSLER, 2001).

2.4 TargisNectris

Durante muitos anos, a reposição de dentes em espaços protéticos pequenos, um ou
dois elementos, seguidos ou alternados, se fez com a utilização de preparos convencionais,
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 (GOMES et al., 2002).
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As restaurações estéticas indiretas permitem ao clinico obter melhores contatos
proximais, boa morfologia oclusal e melhor adaptação marginal que as restaurações estéticas
diretas (TOUATI; AIDAN, 1997).
Recentemente, surgiram no mercado novos materiais indicados para restaurações
estéticas indiretas; os cerômeros (polímeros otimizados com cerâmica) que, segundo os
fabricantes, reúnem as vantagens da cerâmica (estética, resistência à abrasão

e elevada

estabilidade) com as vantagens das resinas compostas (desgaste reduzido, excelente
polimento, unido aos cimentos resinosos, resistência à fratura e possibilidade de reparação na
boca) (NOGUEIRA et al., 2000).
Os cerômeros (Ceramic Optimized Polymer) são classificados como a "segunda
geração dos compósitos laboratoriais". São compostos por um material híbrido, contendo
partículas cerâmicas finas tridimensionais, especialmente desenvolvidas e homogeneizadas,
de tamanho submicrométrico, misturadas em uma matriz orgânica melhorada, com um ótimo
potencial para polimerizar por luz e calor. Enquanto alguns compósitos de resinas
convencionais contém somente moléculas bifimcionais de Bis-GMA, um cerômero

é

consideravelmente mais complexo, já que contém grupos polifimcionais. Tais configurações
proporcionam o potencial para criar um entrecruzamento de maior nível e uma maior
conversão de conexões duplas, dando como resultado uma maior resistência do material,
segundo Fahl e Casellini (2000).
Ainda têm a grande particularidade de ter corpos cerâmicos no seu interior de 75% a
85% do peso e uma matriz orgânica de polímeros que preenchem os espaços intermediários.
A Ivoclar (1997), na apresentação de seu produto Targis/Vectris, descreveu o Vectris
como um material revolucionário, reforçado com fibras, em cores naturais e translúcidas,
para confecção de infra-estruturas de próteses dentárias. Material empregado com êxito na
engenharia aeronáutica, aeroespacial e naval, foi introduzido na Odontologia com exclusiva
tecnologia, tornando possível, pela primeira vez, a confecção de estruturas translúcidas, sem
metal, para próteses fixas anteriores e posteriores, bem como para coroas. Segundo o
fabricante, esta tecnologia assegura excelente estabilidade, distribuição de tensões
elasticidade similar à da dentina.

e

43

2.4.1 Classificação, indicações e contra-indicações

Segundo Chávez; Hoeppner (1998) os cerõmeros podem ser classificados em dots
grupos: os cerômeros sem reforço por fibras e os cerõmeros reforçados por fibras.
a) Cerõmeros sem reforço por fibras:
Dentre eles estão: Artglass (Kulzer), Solidex (Shofu), Zeta (Vita), Belleglass HP
(Kerr), Estenia (Kuraray), Sinfony (Espe), Conquest (Jeneric Pentron), que são
indicados para Inlays/Onlays, facetas laminadas e coroas individuais anteriores;
b) Cerõmeros reforçados por fibras:
Dentre eles estão: TargisNectris (Ivoclar) e o Sculpture/Fibrekor (Jeneric
Pentron), que são indicados para restaurações amplas, como Inlays/Onlays,
Overlays e próteses fixas, assegurando maior adesão e distribuição equilibrada de

forças mastigatórias.
No que tange as contra-indicações, os cerõmeros apresentam algumas limitações
relacionadas à falta de longevidade de estudo, por ser um material recente.
Behr et al. (1999) afirmaram que existem poucos técnicos trabalhando com esse
sistema, prejudicando a concorrência entre eles e a sua utilização.
Marcas comerciais e características dos cereimeros (resinas compostas indiretas de 2a. geração)
SISTEMAS /
FABRICANTES

POLIMERIZAÇAO

PARTÍCULA

RESIST.
FLEXURAL

Fotoativação

Híbrida

1 IOMPa

MÓDULO
ELAST.
9.000MPa

Artglass/Kulzer
Solidex/Shofu
Zeta/Vita

Fotoativação

Micro-hibrida

80MPa

5.000M_Pa

Calor

Híbrida

Belle Glass/Kerr

Calor + Pressão

Micro Híbrida

I42MPa

TargisNectris
Ivoclar

Luz + Calor

Híbrida

1 .000MPa
(Vectris)

Sculpture/Fibrekor
Jeneric/Pentron

Calor

Híbrida

1.000 MPa
(Fibrekor)

ADICIONAL

INDICAÇÕES
CLINICAS

Inlay/0May
Coroa Unitária

lnlay/Onlay
lnlay/Onlay
Coroa Unitária
13.000MPa
Inlay/Onlay
Coroa Unitária
1 6.000MPa
Inlay/Onlay
(Vectris)
Coroas Unitárias
Prótese Metal-Free
I 6.000MPa
lnlay/Onlay
(Fibrekor)
Coroas Unitárias
Prótese Metal-Free
Fonte: GOMES et at, 2002.
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2.4.2 0 Vectris

0 Vectris é um material fotopolimerizável construido com tecnologia de fibras
reforçadas e serve como estrutura para o sistema Targis. Possui uma coloração que se
aproxima ao da dentição natural e ao material de cobertura Targis. Sua composição permite
que a luz passe através da restauração, realçando suas características ópticas. Estas
propriedades asseguram restaurações estéticas muito satisfatórias, superando as de estruturas
metálicas. Diferente do metal, o Vectris apresenta uma elasticidade semelhante à da dentina,
permitindo uma melhor distribuição das tensões dentro do próprio material, como nos dentes
pilares, tanto na mastigação como na estabilidade subseqüente à cimentação da peça
protética. Está indicado para confecção de estruturas para coroas e próteses fixas adesivas
pouco extensas (FAHL; CASELLINI, 2000).

2.4.2.1 Propriedades fisicas e mecânicas do Vectris
Behr et al. (1999) em seu estudo, citaram que o Vectris é composto de várias camadas
de fibras, bem como feixes de fibras orientadas uniaxialmente, embebidas em uma matriz de
resina. A distinção de seus tipos é feita pela orientação das fibras ern:
— Vectris Single - as fibras são alinhadas em 45 °. É indicado para coroas unitárias de
dentes anteriores e posteriores.
— Vectris Pontic - as fibras são arranjadas paralelamente e podem ser cortadas
segundo o tamanho desejado. É indicado para pôrtticos.
— Vectris Frame - as fibras apresentam orientação de 90 °. É indicado para reforço da
estrutura.
As fibras deste material têm alta resistência à tração e flexão e baixa resistência ao
corte, enquanto que a matriz mostra um maior grau de dureza. A combinação das boas
propriedades de ambos, resulta em um material com qualidades superiores à de seus
componentes isoladamente. Este efeito é conseguido com a otimização da união química
entre as fibras e a matriz. A superficie das fibras é condicionada com silano através de uma
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ligação covalente. O silano contém um grupo funcional de metacrilato que copolimeriza com
o metacrilato da matriz. A conseqüência é a obtenção de uma união química entre a matriz e
as fibras.
Foi constatado ainda que as estruturas confeccionadas com Vectris chegam a uma
resistência A fratura de aproximadamente 740N, valor este que excede o valor requerido de
600N, com base nas forças de mastigação.
Observação: O Vectris pode produzir pó de fibra de vidro no polimento, portanto é
recomendado o uso de equipamento protetor (máscara, instalação de
aspiração local) a fim de minimizar o risco de aspiração.

2.4.3 0 Targis

O Targis está disponível em 20 cores Chromascop, em acréscimo As tonalidades
tradicionais de dentina e translúcido. Dentre elas temos impulse, mamelão, opaco, incisal
molar e translúcido, e também materiais especiais que se equiparam As porcelanas da Ivoclar
(BARTSCH, 2000).
Para a manipulação adequada do Targis/Vectris são necessários os seguintes
dispositivos:
— Targis Quick - unidade luminosa para fazer a pré-polimerização.
— Targis VS1 - dispositivo de alta performance que usa processo de pressão à vácuo
com polimerização luminosa integrada para uma formação precisa das estruturas.
— Targis Power - unidade fotopolimerizadora de alto desempenho.

0 ciclo

controlado por luz e calor da unidade de polimerização, leva ao desenvolvimento
das propriedades do material (LANGNER, 1998).
Apresenta-se com uma matriz composta por 75% a 85% de substância inorgânica. É o
material de revestimento que faz contato com os dentes adjacentes e antagonistas. Possui
propriedades para qualidade da superficie, para o efeito estético da restauração e para a
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interação prótese dente adjacente e próteses dentes antagonistas e gengivas. Portanto, permite
preparos conservadores dos dentes onde todas as margens podem ser supragengivais.

2.4.3.1 Propriedades fisicas e mecânicas do Targis

Apresenta propriedades mecânicas semelhantes à dentina, e resistência à abrasão
semelhante ao esmalte. E um polímero enriquecido com cerâmica reunindo as vantagens
estéticas da cerâmica e ao mesmo tempo as vantagens de manipulação das resinas. E utilizado
para revestir as estruturas do Vectris, dando uma opção estética e resistente As próteses
adesivas (PORTO NETO et al., 1999).
A adesão coesiva entre o material Targis, e a resina reforçada com fibras Vectris, se
di pela compatibilidade das matrizes resinosas.
No sistema Targis/Vectris, devido aos diferentes componentes orgânicos, temos uma
unido compósito-compósito. Na parte inorgânica de Vectris (fibras de vidro) e Targis

(cerâmica) ocorre uma união compósito-cerâmica. Se utilizarmos Targis sobre o metal,
obteremos a união metal-resina (GALATI et al., 2000).
Composição padrão do sistema TargisNectris (% em peso):
Targis (recobrimento estético)

Dentina

Incisal

Bis - GMA

9,0%

8,7%

Decanodioldimetacrilato

4,8%

4,6%

Dimetacrilato de uretano

9,3%

9,0%

Vidro de barro silanizado

46,2%

72,0%

Óxido misto silanizado

18,2%

5,0%

Dióxido de silício altamente disperso

11,8%

0,6%

Catalizadores e estabilizadores

0,6%

0,1%

Pigmentos

0,1%
Fonte: GALATI et al., 2000.
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Vectris

Single

Frame

Pontic

Decanodioldimetacrilato

38,6

35,2

24,5

Trietilenoglicoldimetacrilato

0,5

0,4

0,3

Dimetacrilato de uretano

0,1

0,1

0,1

Dióxido de alumínio altamente disperso

5,5

5,0

3,5

Catalizadores e estabilizadores

0,5

0,4

0,3

Pigmentos

0,1

0,1

0,1

Fibra de vidro

45,0

50,0

65,0

Fonte: GALATI et al., 2000.

0 processamento do sistema no laboratório é totalmente controlado por equipamentos,
especialmente desenvolvidos para esta técnica ,de forma a otimizar suas propriedades
(estabilidade na boca, estabilidade cromática, comportamento abrasivo e depósito de placa
bacteriana) (GALATI et al., 2000).
Nos testes de citotoxicidade (análise do contato direto com as células), mutação de
genes (Teste de Ames), sensibilização e irritação (teste subcutâneo), feitos pelo fabricante, o
Targis (dentina incisal) não mostrou potencial citotóxico, não induziu mutações celulares,
não atuou de forma sensibilizante, sendo extremamente biocompativel.
Observação:

Os técnicos em prótese dental devem evitar contato direto do Targis
com a pele, pois este material contém dimetacrilato.

2.4.4 Preparo cavitário para TargisNectris

0 preparo cavitário influi na estabilidade, portanto na fixação, na estética e no ajuste
da restauração.

2.4.4.1 Preparo tipo inlay

Gomes et al. (2002) indicaram o seguinte preparo:
— Paredes lisas;

48

— Ângulos internos arredondados;
— Ângulos cavo superficial em 90 0 (sem bisel);

— Parede pulpar ligeiramente côncava;
— Paredes axiais convergentes para oclusal 6° a 100;
— Paredes circundantes com 10 0 a 150 de expulsividade;
— Profundidade da caixa oclusal de no mínimo 1,5mm;
— Largura dos istmos de no mínimo 1,5mm;
— Distância áxio-pulpar minima de 1,5mm;
— Alcançar no mínimo 0,5mm nas ameias proximais;

— Margens supra-gengivais em esmalte (FIG. 22 e 23, Anexo 9).

2.4.4.2 Preparos tipo coroa total
Ângulos internos arredondados;

Redução Incisal - 1,5mm a 2,0mm;
Redução axial - 1,0mm a 1,5mm;

Expulsividade — 4 0 a 8° oclusa!;
Ombro cervical - 1,0mm a 1,2 mm. (FIG. 24, Anexo 9)

2.4.4.3 Preparos paraprótese .fixa adesiva posterior

Todas as características dos preparos tipo Inlay/Onlay devem ser observados. Porém,
como se trata de preparos simultâneos entre dois dentes pilares, estes preparos devem ser o
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mais paralelos entre si, para facilitar o eixo de inserção da peça, devendo permitir maior
largura possível na area proximal da cavidade para conseguir um bom volume para a barra do
piintico (GOMES et al., 2002).

2.4.5 Cimentação

A cimentação utilizada para este tipo de trabalho, é a cimentação adesiva, utilizando
cimento adesivo dual (NOGUEIRA et al., 2000).
a. Preparo dos dentes
-

Consiste em isolamento absoluto do campo operatório (minimizar a
contaminação pela umidade, aumentando a eficiência da adesão) (NEUMAN,
1997).

— Limpeza da cavidade. Pode ser usado um agente antibacteriano semelhante ao
Tublicid Red (NEUMAN, 1997).
— Condicionamento do esmalte e dentina por lOs a 15s com acido fosfórico a
37% e lavar abundantemente deixando levemente umedecido;

— Aplicação do primer sobre a dentina e do adesivo sobre todo o preparo;
— Espalhar bem o adesivo corn jatos de ar e fotopolimerizar (NOGUEIRA et al.,
2000).
b. Preparo da peça protética
— Asperização da superficie interna da restauração com pontas diamantadas ou
com jateamento de óxido de aluminio;
— Condicionamento da superfície interna da restauração com ácido fosfórico
(limpeza);
— Aplicação do silano;
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— Aplicação de um adesivo nas superficies internas a fim de melhorar a ação
umidecedora do cimento resinoso (proteger da luz até o preparo final dos
dentes).
— Posicionamento da restauração com o cimento previamente escolhido.
A prótese deve ser mantida firmemente no local, enquanto o excesso de material é
removido com um pequeno pincel. E realizada uma fotopolimerização prévia por 1 Os e mais
excesso de material pode ser removido. Isto deve ser seguido por forte luz polimerizadora;
checar novamente excesso de material cimentante, remover o dique de borracha, checar a
oclusão e dar o polimento (NEUMAN, 1997).

Observação: após a adaptação da peça protética, um gel de glicerina pode ser
aplicado sobre as margens cavo superficiais da restauração, a fim de
possibilitar a polimerização completa da camada superficial do cimento
(GALATI et al., 2000).

2.5 Sculpture/Fibrekor

A substituição de um único dente anterior, utilizando-se uma terapia que proporcione
um resultado tanto estético quanto funcional, e onde a dentição adjacente permanece intacta,
constitui, atualmente, um dos maiores desafios impostos à Odontologia. Dentre todas opções
de tratamentos possíveis para estes casos, cada qual possui suas próprias vantagens e
desvantagens. As próteses fixas convencionais que requerem o desgaste dos dentes sadios
adjacentes já não são a primeira escolha dentro da Odontologia conservadora de hoje, devido
a exigência da sociedade (FREILICH et al., 1998).
Uma outra alternativa seria a realização de uma prótese sobre implante, porém a
colocação de um implante, se torna indesejável ou desaconselhavel para determinados
pacientes, devido à vários motivos, como a falta de qualidade óssea, custo elevado, tempo de
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espera para total cicatrização e a necessidade de uma intervenção cirúrgica (ZUGHIANI;
MOREIRA; ZUGHIANI, 1999).
A combinação de materiais de última geração, como os cerômeros, fibras e cerâmicas
deram origem a uma estrutura (ponte), que associa resistência, estética e biocompatibilidade.
Esta prótese é composta basicamente de três materiais:
— Um polimero cerâmico (cerômero) - Sculpture (Jeneric/Pentron, Inc.);
— Uma fibra de vidro - Fibrekor (Jeneric/Pentron, Inc.) (ZUGHIANI; MOREIRA;
ZUGHIANI, 1999);
— Uma cerâmica injetada de última geração, reforçada com cristais de leucita OPC
(Jeneric/Pentron, Inc.), a qual constitui as facetas estéticas (NIXON, 1998).
Este composto de fibras reforçadas (FRC) aqui descrito é diferenciado, em relação
maioria dos materiais de fibras reforçadas disponíveis comercialmente. Estes são compostos
de vidro entrelaçados ou fibras de polietileno que são manualmente impregnados com um
composto ou preenchidos de resina pelo dentista ou técnico laboratorial. Em contrapartida, as
matrizes de fibras e resinas deste composto pré-impregnado de fibras reforçadas são unidos
durante um processo de manufaturação. Esta técnica resulta em fibras que são uniformemente
impregnadas na matriz. Estudos realizados através de cortes seccionais ao longo desta fibra
demonstram que este material, sob três tipos de carga, é possível suportar de 2 a 3 vezes e
exibir mais de 10 vezes o módulo flexural de alguns compostos de fibra reforçada que
necessitam de impregnação manual (FREILICH et al., 1998).

2.5.1 Sculpture

Também é denominada de policeram e combina uma infra-estrutura de vidro de alta
resistência com uma cobertura estética de resina (BOTTINO et al., 1998). E um material de
fácil manuseio, que oferece a possibilidade de escultura com excelente anatomia oclusal, bem
como de margens e contatos proximais (THE DENTAL ADVISOR, 1999).
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2.5.1.1 Propriedades fisicas e mecânicas do Sculpture
E um polímero cerâmico (cerõmero) que possui alto escoamento, resistência ao
desgaste, resistência ao manchamento devido à baixa absorção de água (9mg/mm 12mg/mm), excelente biocompatibilidade e possibilidade de reparo intra-oral. É processado
em laboratório usando luz, calor e vácuo e compõe os retentores a area de põnticos
(ZUGHIANI; MOREIRA; ZUGHIANI, 1999).

2.5.2 Fibrekor

um sistema de fibras de vidro pré-impregnadas com resistência flexural adequada
para suas indicações. As fibras se acham acopladas de modo exclusivo a uma resina
melhorada, criando assim uma união resistente entre estas fibras. Oferece elevada resistência
e rigidez A. armação de próteses parciais fixas livres de metal (GOLDBERG et al., 1998).

2.5.2.1 Propriedades fisicas e mecânicas do Fibrekor
uma fibra de vidro de altíssima resistência, que propicia integridade estrutural e
translucidez. Esta fibra preenche a porção interna da armação, estando envolvida pelo
polímero Sculpture (HADJINIKOLAOV; GOLDBERG, 1992).
Vantagens
Tem como principais vantagens:
a) preparo dental conservador;
b) a combinação de flexibilidade (resina + fibra) e estética (cerâmica);
c) resistência e adesividade da armação tanto ao esmalte dental quanto à porcelana
(ZUGHIANI; MOREIRA; ZUGHIANI, 1999).
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Indicações:
a) Prótese parcial fixa anterior e posterior para substituir um elemento faltante;
b) Prótese parcial fixa posterior Inlay para substituir um elemento faltante;
c) Coroas anteriores e posteriores;
d) Inlays e Onlays;
e) Facetas estéticas;
f) Contenção de dentes com mobilidade:
g) Aplicações ortodemticas;
h) Pode servir como infra-estrutura para implante;
i) Necessidade de resultado estético otimizado;
0 desejo de uma prótese sem metal, especialmente importante para aqueles com
alergia a metal;
k) Desejo de fabricação simples no laboratório (versus metalo- cerâmica);
1) Desejo de diminuir o desgaste da dentição oposta (FREILICH et al., 1998).
Contra-Indicações
a) Próteses parciais fixas com espaço protético medindo acima de 15mm;
b) Pacientes com hábitos parafuncionais;
c) Pacientes com prótese metalo- cerâmica antagonista;
d) Quando houver espaço insuficiente para as dimensões do piintico (3mm na altura e
2mm na largura) (BOTTINO et al., 1998);
e) A inabilidade para manter controle salivar ou sangüíneo, como quando o paciente
exibe uma inflamação crônica ou aguda da gengiva;
O A presença de armação de prótese parcial removível que se apoia A. prótese;
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g) Pacientes que abusam de substancias alcoólicas, as quais degradam a superficie
dos Compostos de Fibras Reforçados (F.R.C) (BOTTINO et al., 1998).

2.5.3 Preparo cavitario para Sculpture/Fibrekor

0 preparo dental feito para receber uma prótese de compostos de fibras reforçadas
(FRC) tipo Sculpture/Fibrekor deve oferecer reforço para esta estrutura e para a cobertura
com composto especial.
As características que os clínicos devem estar cientes são:
a. Degrau proximal colocado nas paredes axiais adjacentes ao espaço edêntulo;
b. Degrau lingual/palatal colocado nos pilares anteriores;
c. Preparo em chanfro com mínimo bisel das paredes axiais e linha de término
continua (90 0 a 1200 para o angulo cavo superficial são recomendados);
d. Redução axial de 1,2mm a 1,5mm;
e. Mínimo de 1,5mm de redução oclusal;
f. Observação: quando há necessidade de degrau proximal e istmo, estes devem ser

de:
— Degrau proximal de 2,0nun a 3,0mm de largura com não mais de 1,0mm de
profundidade;
— 0 istmo é uma canaleta rasa (0,5mm de profundidade e 2,0mm a 3,0mm de

largura, preparado na superficie oclusal dos dentes pilares) (BOTTINO et al.,
1998).
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2.5.4 Cimentação

A entrega da prótese se processa com a verificação da adaptação marginal, oclusão e
forma. Um cimento resinoso de cura dual é recomendado para esta cimentação. Depois dos
ajustes realizados, os dentes devem ser isolados com dique de borracha. Os dentes pilares são
condicionados e cobertos com primer para dentina e adesivo para o esmalte. As faces internas
dos retentores são levemente asperizadas com óxido de alumínio de 5011m, aplicação de
silano por 60s, e cobertos com adesivo/primer, seguidos pela colocação do cimento resinoso.
Retirada do excesso de material e forte fotopolimerização em todas as faces envolvidas.

Obs.: a oclusão deve ser confirmada e nenhum ajuste final pode ser feito com brocas
carbide e discos de lixa. Polimentos com borracha podem ser usados (FREILICH
etal., 1998).

3 DISCUSSÃO

Devemos construir uma relação de confiança com nosso paciente, a fim de que este
possa receber a terapia adequada para o caso em questão, e sendo assim, tomarmos a decisão
correta, com a certeza de que o melhor sistema, na situação presente, está sendo utilizado.
Muitos dos problemas relacionados As próteses parciais fixas convencionais (com
infra-estrutura metálica) podem ser contornados com o uso correto destas próteses
confeccionadas somente de material estético. Dentre estas vantagens podemos incluir:
— Otimização da estética pela transmissão de luz e ausência de cintas metálicas;
— Menor condutibilidade térmica em relação ao metal, minimizando possíveis
respostas pulpares adversas;
— Menor potencial de danos periodontais pela diminuição do acdmulo de placa,
comparada à junção metal-opaco-porcelana;
— Melhor contorno nas margens (SORENSEN; KNODE; TORRES, 1998).
Porém, a falta de resistência mecânica e suas indicações restritas sempre foram
grandes desvantagens, caminhando atualmente para uma resolução.
0 In-Ceram Alumina apresenta uma melhora considerável nas propriedades
mecânicas com relação às cerâmicas odontológicas convencionais alcançando resistência
flexural de 500MPa a 600MPa (HADGIS, 1996; ROSA; GRESSLER, 2001).
0 Sistema In-Ceram Zircônia é obtido da mistura de 33% de óxido de zircônio e 67%
de óxido de alumina. A infra-estrutura originada desta mistura possui uma resistência flexural
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aumentada quando comparada ao In-Ceram Alumina, em 750MPa (McLAREN, 1998;
McLAREN; WHITE, 1999; APHOLT et al., 2001).
Dentre as propriedades fisicas e mecânicas do Sistema IPS Empress 2, podemos citar
que este material possui resistência flexural de 300MPa a 400MPa e tem capacidade de
suportar cargas de 700N a 1000N antes de apresentar fraturas (material externo); é composto
de cristais de fluorapatita que são inerentes à estrutura do dente natural, portanto não são
agressoras a dentição antagonista (SCHWEIGER et al., 1999; NARCISI, 1999).
Em relação ao sistema TargisNectris, que é um cerômero, ou seja, um polímero
(resina composta) otimizado por fibras cerâmicas, foi constatado que, estruturas
confeccionadas com este tipo de material, têm uma resistência a fratura de aproximadamente
740N; valor este que excede o valor requerido de 600N com base nas forças de mastigação
(KORBER et al., 1997).
O Sculpture/Fibrekor, que também é um cerômero, possui fibras de vidro pré-

impregnadas e com resistência flexural adequada para suas indicações. O Fibrekor é a fibra
de vidro que possui altíssima resistência, que propicia integridade estrutural e translucidez
(HADJINIKOLAOV; GOLDBERG, 1992; GOLDBERG et al., 1998).
A resistência das próteses parciais fixas adesivas sem metal, esta ligada intima e
diretamente a configuração do preparo, por isso devemos conseguir que a restauração se
apoie na região cervical e incisal (ou oclusal) em quantidade uniforme e ideal. É importante
seguir sempre os contornos anatômicos das coroas (HOLS, 1995; ROSA, 1997; FREILICH et
al., 1998; TRINKNER; ROSENTHAL, 1998; NARCISI, 1999; FRADEANI; BARDUCI,
2000; ROSA; GRESSLER, 2001; GOMES et al., 2002).
A profundidade do preparo axial defendida para as próteses em In-Ceram Alumina e
In-Ceram Zirceinia é de 0,6mm a 1,2mm e para as faces incisal ou oclusal, de 1,5mm a
2,0mm, dependendo do tipo de dente e de suas características individuais (HOLS, 1995;
ROSA, 1997; ROSA; GRESSLER, 2001).
Para as próteses parciais fixas confeccionadas em In-Ceram Alumina e In-Ceram
Zircônia, fica a sugestão para a confecção de caixas proximais nos preparos dos pilares
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adjacentes ao espaço edêntulo para se conseguir uma maior estrutura no ângulo da linha ixiooclusal (McLAREN; WHITE, 2000).
Dentro das próteses em cerâmica, temos ainda o Sistema IPS Empress 2 que nos di
como redução axial vestibular e proximais 1,2mm , no mínimo. Redução incisal ou oclusal de
2mm e na face lingual, redução de no mínimo 1 mm, podendo ficar sem porcelana de
cobertura (TRINKNER; ROSENTHAL, 1998; NARCISI, 1999; FRADEANI; BARDUCI,
2000; ARAUJO et al., 2002).
As dimensões da armação para prótese parcial fixa em Empress 2: os espaços
protéticos não devem exceder 1 1 mm para anterior até o canino e 9mm de pré-molares para
posterior (SORENSEN; BERGER, 1999; FRADEANI; BARDUCI, 2000).
Para as dimensões dos conectores anteriores, ainda para o Empress 2, devem ser de
4mm, vestíbulo lingual (16 mm2). Indo para posterior, os conectores no sentido oclusogengival devem ser de 5mm e no sentido vestíbulo lingual de 4mm, ou seja, de 20mm 2
(NARCISI, 1999; FRADEANI; BARDUCI, 2000).
Em se tratando de cerômeros (TargisNectris e Sculpture/Fibrekor) as dimensões para
o preparo são muito similares, ou seja:
-

Preparo tipo Inlay/Onlay: as paredes devem estar sempre lisas, divergentes para

oclusal com 10 0 a 15° de expulsividade, profundidade da caixa oclusal e largura
dos istmos de no mínimo 1,5mm.
— Preparo para coroa total:redução incisal ou oclusal de 1,5nun a 2mm, axial de

1,0mm a 1,5mm com expulsividade de 4° a 8 ° oclusal.
OBS.: Todos os términos dos preparos podem ser ombro ou chanfro profundo,
com seus ângulos internos sempre arredondados e sem qualquer tipo de
bisel. Os autores descrevem ainda que, o arredondamento dos ângulos
facilita o escoamento do cimento evitando a indução de tensões no dente
e

na restauração (FIOLS, 1995; ROSA, 1997; TRINKNER;

ROSENTHAL, 1998; ZUGHIANI; MOREIRA; ZUGHIANI, 1999;
NARCISI, 1999; ROSA; GRESSLER, 2001; GOMES et al., 2002).
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Os cimentos resinosos são materiais de uso obrigatório no caso de restaurações
cerâmicas e, apresentam como requisitos básicos a biocompatibilidade, resistência mecânica,
fácil manipulação, adesão, baixa solubilidade e estética. Trabalhos in vitro e in vivo têm
demonstrado que a resistência A. fratura de coroas cerâmicas cimentadas com técnicas
adesivas são significantemente maiores do que as que usam cimentos convencionais de
fosfato de zinco ou ionômero de vidro. Isto, deve-se ao fato de que o condicionamento Acido e
a cimentação adesiva limitam grandemente a propagação de rachaduras nas peças protéticas
livres de metal (HOLS, 1995; GARONE NETTO; BURGER, 1998; McLAREN, 1998;
McLAREN; WHITE, 2000; BOTTINO etal., 2001).

4 CONCLUSÕES

As atuais exigências estéticas têm estimulado a pesquisa em Odontologia e a
introdução de novos sistemas de cerâmica pura ou associada A. resinas compostas.
Estes materiais totalmente livres de metal são mais uma importante arma no arsenal
do clinico e devem ser usados. Porém, a busca a qualquer custo da cosmética, relegando a
segundo plano a forma e a função destas próteses, é uma pi-Mica que deve ser evitada, pois
devemos lembrar sempre que, o profissional de Odontologia é antes de tudo um promotor de
saúde.
Todos estes sistemas citados devem ter suas indicações e contra-indicações
respeitadas e têm demonstrado serem boas alternativas na confecção de próteses parciais
fixas adesivas livres de metal.
0 planejamento do tratamento para quaisquer destas peças protéticas, envolve
cuidadosa consideração. Enquanto praticantes, devemos ser como engenheiros dentais,
buscando o uso de materiais e forças para beneficiar a humanidade. Dentro deste contexto, o
Odontólogo deve ter conhecimento e sensibilidade para escolher o sistema mais adequado
para o tratamento de cada paciente. 0 preparo correto, boa moldagem, identificação da cor
em horário correto, verificação dos detalhes de acabamento e ajuste da infra-estrutura e da
prótese, avaliação da oclusão e integração ao meio bucal através da boa cimentação, são
passos indispensáveis para o sucesso final.
Cada dentista deve avaliar o seu nível de tolerância em relação ao risco de fracasso e a
pré-disposição de apoio do seu laboratório quando consideramos o assunto Metal versus
Metal-Free na pratica odontológica. 0 fracasso prematuro de qualquer restauração nos traz

um custo muito alto, tanto emocional como financeiro. Os pacientes experimentam a
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frustração e o profissional e seu pessoal suportam a angustia e os problemas de horário sem

remuneração.
Pode-se afirmar que os sistemas aqui estudados são uma revolução na estética
odontológica deste Ultimo século. 0 processo continuo da ciência dos biomateriais nos dão
um novo enfoque na evolução dos sistemas de adesão resinosa.
Estudos de segmentos a longo prazo avaliando estes tipos de próteses parciais fixas
adesivas livres de metal têm demonstrado um alto índice de sucesso. Neste sentido, os
trabalhos encontram-se em andamento, sendo que os resultados iniciais são animadores.
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ANEXO 01

Figura 1 e 2 - Desenho esquemático de um ombro com ângulos internos arredondados
Fonte:

Hth,S, 1995.
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ANEXO 02

Figura 3 e 4 - Desenho esquemático de um chanfro profundo.
Fonte: HOLS, 1995.
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ANEXO 03

Figura 5

—

Preparo de um dente para receber uma coroa In-Ceram.
Fonte: HOLS, 1995.
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ANEXO 04

Figuras 6 a 9— Desenho esquemático de términos contra-indicados para próteses
In-Ceram e demais sistemas "Metal-free".

Fonte: HOLS, 1995.
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ANEXO 05

Figura 10 e 11 — Passos laboratoriais para fabricação protética de um coping In-Ceram.

Fonte: HOLS, 1995.
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ANEXO 06

Figuras 12 a 14— Continuação dos passos laboratoriais para fabricação protética de um coping

In-Ceram.
Fonte: HÜLS, 1995.

ANEXO 07

Figuras 15 e 16 — Prova clinica dos copings unitários In-Ceram Alumina e próteses
parciais fixasa adesivas In-Ceram Zircônia.
Fonte: ROSA; GFtESSLER, 2001.
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ANEXO 08

Figuras 17 a 21 — Desenho esquemático das dimensões dos conectores de uma prótese
parcial fixa adesiva In-Ceram Zircônia.

Fonte: HORNERG; VOLLMANN; THIEL, 1999.
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ANEXO 09

Figuras 22 e 23

—

Desenho esquemático do preparo tipo inlay para TargisNectris.
Fonte:

GOMES et al., 2002.
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ANEXO 10

Figura 24

—

Desenho esquemático do preparo tipo coroa total para TargisNectris.
Fonte: GOMES et al., 2002.

