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RESUMO

As cerâmicas dentais são consideradas os materiais mais estéticos para a restauração
dos dentes. Por isso, o grau de aceitação pelo paciente é alto. A introdução dos novos sistemas
cerâmicos reforçados por cristais de leucita (IPS-Empress), novos procedimentos adesivos e
novos cimentos resinosos têm levado ao aumento do uso das porcelanas em restaurações do
tipo inlay e onlay. O propósito deste trabalho é revisar a literatura sobre o sistema WSEmpress como alternativa para restaurações estéticas e conservadoras nos dentes posteriores.
A confecção dos inlays/onlays, as indicações e propriedades do sistema Empress são também
apresentadas, incluindo a técnica laboratorial e os procedimentos clínicos. Este sistema
cerâmico oferece superiores propriedades estéticas e fisicas, e tem fácil confecção, cores
naturais, ótima adaptação, alta resistência e ainda é leve, com desgaste semelhante ao do
esmalte natural. 0 uso do IPS-Empress na correta situação e apropriada indicação clinica é
uma válida alternativa para as restaurações de dentes posteriores.

ABSTRACT

Dental ceramics are considered the most aesthetic materials used to date for dental
restorations. Therefore, the acceptance degree by patient is high. The introduction of a new
leucite-reinforced glass ceramic system (IPS-Empress), new bonding procedures and new
resin ciments have led to an increase in their use. The purpose of this work is to review
literature about IPS-Empress system as alternative for aesthetic conservative posterior
restorations. Onlay/inlay fabrication, indications and properties of Empress system are
discussed, including laboratory techniques and clinical procedures. The Empress offers
superior aesthetics and physical properties and it has easy handling, natural colors, an
optimum fit, great strength, and yet is soft, with an abrasion factor similar to that of natural
enamel. The use of IPS-Empress in the correct situation and appropriate clinical indication is
a valid alternative to posterior restorations.
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INTRODUÇÃO

Hoje, o sorriso perfeito não é apenas aquele que não apresenta as seqüelas da doença
cárie e periodontal. Cada vez mais pacientes chegam ao consultório odontológico insatisfeitos
com o seu sorriso, buscando o embelezamento dental. Portanto, o sucesso do tratamento
proposto não está em apenas seqiienciar virtuosamente a técnica restauradora e sim na
capacidade do cirurgião-dentista em equilibrar a função e a estética.
A evolução dos materiais restauradores e esta necessidade estética requerida pelos
pacientes fez com que surgissem as restaurações indiretas em porcelana, que são aquelas
confeccionadas em laboratório, e após cimentadas em boca. São chamadas Inlay/Onlay,
dependendo da extensão do preparo cavitário.
As porcelanas convencionais para confecção de restaurações indiretas apresentam
vários problemas, incluindo a vedação marginal, a falta de resistência à fratura, dificuldade de
polimento e excessivo desgaste do dente antagonista (EL-MOWAFY & BROCHU, 2002).
A introdução do sistema IPS-Empress, de novos procedimentos adesivos e de novos
cimentos resinosos propiciou a confecção de restaurações adesivas conservadoras, que são
biologicamente compatíveis, estéticas e resistentes, deixando o dente com uma aparência mais
natural e com uma boa integração na cavidade oral. Devido a estes fatores e ao sucesso clinico
destas restaurações, vários autores têm indicado o sistema IPS-Empress como uma boa
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alternativa para inlays e onlays cerâmicos (FRADEAN1 & BARDUCCI, 1996; GOULET,

1997; MANHART et al., 2001; THE DENTAL ADVISOR, 2002).
O propósito deste trabalho é revisar a literatura sobre o sistema IFS-Empress, a partir
dos estudos realizados pelos autores, a fim de oferecer ao cirurgião dentista uma nova opção
de sistema cerâmico como alternativa restauradora estética em dentes posteriores.

I HIST Ó RIC O DOS INLAYS E ONLAYS CERÂMICOS EM IPS-EMPRESS

Com o aumento do sucesso clinico das restaurações estéticas, o uso das restaurações
metálicas em dentes posteriores vem diminuindo consideravelmente (EL-MOWAFY &
BROCHU, 2002).
A evolução dos materiais restauradores e a necessidade estética requerida pelos
pacientes fez com que surgissem as restaurações indiretas, que são aquelas confeccionadas em
laboratório e, após, são cimentadas em boca (PINTO

ef

al., 2002).

Contudo, as restaurações de cerâmicas convencionais apresentam muitos problemas,
tais como, falta de resistência à fratura, hipersensibilidade, falhas na adaptação, dificuldade de
manutenção da integridade marginal, microinfiltração, falhas na adesão

e cimentação,

desgaste do dente antagonista, dificil polimento, acumulo de placa, gengivites, cáries
secundárias, problemas na estabilidade da cor, na forma anatômica e na radiopacidade do

material (BERGMAN, 1999).
Com a introdução de melhores formulações cerâmicas, novos procedimentos adesivos
e novos cimentos resinosos, houve uma melhora nas propriedades das cerâmicas, ajudando a

resolver algum desses problemas, o que fez aumentar o uso das cerâmicas, como alternativa
para tratamento restaurador nos dentes posteriores.
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A partir de 1983 foi desenvolvido na Universidade de Zurique, Suíça, um novo
sistema de vidro cerâmico reforçado por cristais de leucita, o IPS-Empress, produzido desde
1986 em conjunto com uma companhia de materiais dentários, a Ivoclar-Vivadent (ELMOWAFY & BROCHU, 2002).
Este sistema oferece grande qualidade estética e superiores propriedades fisicas
(GOULET, 1997), o qual tem mostrado excelentes resultados em acompanhamentos
longitudinais de até 6 anos (KREJCI et al., 1992; TIDEHAG & GUNNE, 1995; FRADEAN1,
1998; LEHNER eial., 1998; MOLIN & KARLSSON, 2000).

II

2 SISTEMA CERÂMICO IPS-EMPRESS

2.1 Composição

O sistema IPS-Empress utiliza pastilhas (lingotes) de porcelana feldspitica reforçada
por leucita pré-ceramizada na cor desejada (EL-MOWAFY & BROCHU, 2002).
O sistema IPS-Empress 2, em vez de leucita, utiliza dissilicato de litico (BARATIERI
et al., 2001).

2.2 Técnica Laboratorial de Confecção

Para superar o processo de heterogenicidade, microporosidades e contração durante o
processo de ceramização, uma técnica de aquecimento foi desenvolvida, usando um material
cerâmico pré-fabricado. São utilizados vidros cerâmicos, pré-cristalizados e fornecidos em
pequenos lingotes de cinco diferentes cores: Tc1, T.2, Tc3, LI e To (BA RATIERI el al., 2001).
O emprego do calor e a pressão têm a finalidade de aumentar a resistència dessa
cerâmica ao desgaste (EL-MOWAFY & BROCHU, 2002; GARBER 8.: GOLDSTEIN, 1996;
HAYASHI, 2000b; RAIGRODSKI & CHICHE, 2001).
Como descrito por Baratieri et al. (2001), o processo laboratorial para a confecção de
inlays e onlays através do sistema IPS Empress é relativamente fácil e muito rápido em
comparação corn os demais sistemas disponíveis.
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Os padrões de cera pela técnica da cera perdida são confeccionados sobre os modelos
de trabalho, o que possibilita o ajuste da oclusão do paciente quando montados estes modelos.
Um revestimento refratário especial fornecido pelo fabricante do sistema é utilizado para
inclusão dos padrões de cera. Os padrões de cera são unidos a um conduto de alimentação
com dimensões equivalentes as dos lingotes de porcelana. Estes, então, são ajustados com
precisão dentro do conduto de alimentação. Um cilindro cerâmico com êmbolo pressiona a
cerâmica para ocupar o lugar deixado pela cera no revestimento.
Primeiramente é feita a queima do padrão de cera em um forno próprio para este fim,
logo após o lingote cerâmico da cor pré-selecionada é esquentado enquanto o êmbolo
cerâmico de oxido de alumínio é colocado em posição. 0 conjunto é levado para o forno
calibrado em relação à temperatura e pressão, o qual possibilitará que o êmbolo injete a
cerâmica do lingote para dentro do espaço deixado pela cera. 0 tempo requerido para o
processo é de 30 a 45 min. e temperatura de 1100" C (GARBER & GOLDSTEIN, 1996).
Por outro lado, El-Mowafy & Brochu (2002) colocam que é necessária urna
temperatura de 1200° C para que o processo de injeção de porcelana seja efetivamente
realizado, conseguindo, assim, uma correta forma de adaptação da cerdmica. Após esse
processo de injeção, deixa-se esfriar o revestimento.
A restauração é removida do revestimento e preparada para tratamentos posteriores,
como o ajuste dos contatos oclusais e proximais, bem como a verificação da adaptação
marginal sobre os modelos de trabalho.
Este sistema cerâmico está disponível em várias tonalidades. Entretanto, a técnica tem
a limitação de confeccionar restaurações monocromáticas. A caracterização final pode ser
feita de duas formas:
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Técnica de caracterização de superfície (maquiagem): aplicam-se corantes nas areas

desejadas que irão caracterizar a superficie;
Técnica de estratificação (por camada): confecciona-se o enceramento apenas na
porção mais interna para obter uma subestrutura cerâmica, para depois aplicar uma
porcelana feldspdtica para reconstruir os detalhes anatômicos finais.
Para inlays e onlays, a técnica mais usada é a da maquiagem (EL-MOWAFY &
BROCHU, 2002; GARBER & GOLDSTEIN, 1996).

2.3 Características

A evolução dos sistemas de unido e dos materiais restauradores fez com que
conseguíssemos uma maior efetividade na retenção, isso permitiu que pudéssemos oferecer ao
paciente um trabalho ao mesmo tempo estético e resistente, sem a necessidade de um extenso
preparo para sua confecção (MESQUITA & MARTINS, 2000).
A introdução do sistema IPS-Empress propiciou a confecção de restaurações adesivas
conservadoras que são biologicamente compatíveis, estéticas e resistentes, deixando o dente
com uma aparência mais natural e com uma boa integração na cavidade oral (FRADEANI &
BARDUCCI, 1996).
A resistência à fratura reflete como um dos principais problemas das cerâmicas em
geral, que sob o ponto de vista de Fischer & Marx (2002), é devido à constituição dessas
cerâmicas que é praticamente de partículas cristalinas numa matriz de vidro.
Num estudo realizado por Hayahi et al. (2000a), onde eles avaliaram inlays cerâmicos
por 8 anos, 66% dos casos de fratura ocorreram na margem da cerâmica no lado da cúspide
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funcional, o que fez os autores concluírem que a força oclusal tem um importante efeito na
desintegração das restaurações cerâmicas e que microrachaduras com o desgaste podem se
transformar em fraturas macroscópicas.
Fischer e Marx (2002) compararam o sistema Empress e o Empress 2 quanto à
resistência à fratura e constataram que o Empress 2 é mais resistente à fratura devido à sua
composição química e estrutural (Li 2Si205 cristais que formam a estrutura que favorece as
propriedades mecânicas). Empress e Empress 2 são diferentes materiais cerâmicos, apesar de
ter o mesmo nome.
Outra característica sigmificante é quanto à técnica de confecção do sistema Empress.
0 ceramista tem o controle durante a fase de construção da porcelana, isto faz com que se
consiga um resultado final da restauração muito semelhante ao dente natural (RITTER &
BARATIERI, 1999). Conseguindo-se uma exata adaptação marginal, uma menor pelicula de
cimento sera necessária, diminuindo as chances de infiltração marginal (BERTONE et al.,
2001).
No item anterior (técnica de confecção) comentamos sobre o tempo e temperatura na
fase laboratorial do sistema IPS-Empress que, conforme Cheung & Darvell (2002), é uma
importante característica no processo de confecção da porcelana. De acordo com estes
autores, o controle da porosidade se da sobre estes dois fatores: tempo e temperatura. Para se
obter minima porosidade na porcelana, esta deve ser confeccionada em alta temperatura e
num curto espaço de tempo.

2.4 Indicações

I
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De acordo com o fabricante, o Empress é indicado para inlays, onlays, coroas totais
unitárias e facetas laminadas.
0 Empress 2 é indicado para próteses fixas de até 3 elementos e também coroas
unitárias. Contudo, segundo El-Mowafy & Brochu (2002), os quais conduziram uma revisão
de literatura sobre o IPS-Empress, este sistema não é recomendado para confecção de coroas
totais nos dentes posteriores até que resultados de um número suficiente de estudos clínicos
comprovem a sua longevidade.
Os inlays estão indicados em situações onde se quer restaurar uma arcada inteira em
poucos passos, em lesões cariosas pequenas e moderadas, onde se requer alta estética
(YOSHIHARU et al., 2000). Lesões cariosas grandes ou lesões traumáticas com esmalte
solapado a tal ponto que se torna necessário normalmente uma restauração metálica fundida
ou uma coroa total, são bem indicadas para onlays fixados por sistemas resinosos que se
ligarão à estrutura dental, agregando-a numa massa homogênea.
Quando o paciente é alérgico ao metal, a porcelana torna-se uma boa alternativa, em
situações onde dentes de arco oposto já possuam porcelana (GARBER & GOLDSTEIN,
1996).
Outra boa indicação para onlays e inlays cerâmicos são os dentes de difícil

desenvolvimento da forma de retenção, sendo cimentadas adesivamente.
As restaurações cerdmicas também estão indicadas nos casos de dentes com
restaurações falhas, dentes posteriores fraturados, síndrome do dente rachado, erosão severa
com significativa perda da estrutura dental (RITTER & BARATIERI, 1999) e na recuperação
da dimensão vertical de oclusão_ que ocorra em todos os dentes posteriores, chamada também
de mordida aberta posterior (FREEDMAN, 1998; YATANI et at, 1999).
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Sob o ponto de vista de Burke & Qua!trough (1994), a principal indicação das
restaurações cerâmicas é para os casos que precisamos de uma alta resistência ao desgaste.

2.5 Contra-Indicações

Pacientes com problemas oclusais como desgaste agressivo da dentição, hábitos
parafuncionais como o bruxismo contra-indicam o uso de restaurações cerâmicas (AZER ei

al., 2001), entretanto, Ritter & Baratieri (1999) colocam como alternativa nesses casos, a
confecção de uma placa de proteção oclusal após a instalação dos inlays e onlays em
cerâmica, pois esta placa protegeria tanto as restaurações como os dentes antagonistas, bem
como tentar resolver estes problemas oclusais antes mesmo da confecção das porcelanas
(BARATIERI el al., 2001).
Outra contra-indicação que pode ser contornada é quando os dentes antagonistas ou
vizinhos contêm restaurações de resina composta ou acrilica, estas devem ser substituidas por
cerâmicas (RITTER & BARATIER1. 1999), pois segundo estudo realizado por Bergman
(1999), o sistema Empress tem um elevado grau de dureza superficial similar ou maior que as
porcelanas feldispaticas convencionais, o que acarretaria em um nível considerável de
desgaste dos dentes opostos e vizinhos às restaurações cerâmicas.
Dentes curtos, bem como dentes com polpa volumosa e imatura não são candidatos
para essas restaurações, por não possibilitarem um preparo que permita volume adequado de
porcelana (BARATIERI el al., 2001).
Embora a sensibilidade à técnica não seja em si urna contra-indicação, os problemas
de se manter um campo seco e de se obter restaurações fabricadas com precisão, com atenção
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aos detalhes da fixação, podem tornar esta contra-indicação uma realidade (AZER et al.,
2001).
Restaurações conservadoras de porcelana apresentam limitações e fracassarão quando
executadas sob condições desfavoráveis (BARATIERI et al., 2001), por conseguinte dentes
que requerem preparos subgengivais são contra-indicados para onlays e inlays. Neste caso
devemos lançar mão de técnicas cirtirgicas como, por exemplo, o aumento da coroa clinica do
dente, a fim deste preparo tornar-se supragengival

e assim podemos confeccionar a

restauração indireta.

2.6 Vantagens

0 maior problema de todos os tipos de porcelana é a presença de microporosidades
que se desenvolvem no processo de ceramização. Estas microporosidades predispõem a
ocorrência de fendas (fissuras) que podem se propagar, o que poderia levar à falha da
restauração.
De acordo com El-Mowafy & Brochu (2002), a maior vantagem do IPS-Empress é
que através do processo de porcelana — injetada em alta pressão e calor, os cristais de leucita
incorporados no material criam barreiras que impedem a formação das tensões que
predispõem o aparecimento das porosidades. Os cristais agem como um bloqueio para
propagação das fendas. Além disso, são estes cristais de leucita que aumentam a resistência
flexural e à fratura (MANHART et al., 2001a). Este aumento na resistência toma o material
adequado para a maioria das restaurações normais, quanto mais aquelas fixadas adesivamente

estrutura dental subjacente (GARBER & GOLDSTEIN, 1996).
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0 sistema de cerâmica e a técnica da cera perdida permitem um ajuste exato
(BAHLIS, RODRIGUES & LORO, 2001), proporcionando uma boa adaptação marginal
(STUDER, LEHNER & SCHARER, 1992; LEHNER, STUDER & SCHARER, 1992;
TIDEHAG & GUNNE, 1995; O'BRIEN, 1997; GOULET, 1997; FRADEANL 1998;
SORENSEN et al., 1998).
Os lingotes pré-tonalizados com duas técnicas diferentes de caracterização permitem
que se obtenha excelente harmonia e homogeneização com os dentes adjacentes (GARBER &
GOLDS1EIN, 1996). A translucidez do material é muito similar á da dentina e do esmalte, a
restauração reflete a luz como um dente natural (GOULET, 1997), o que permite uma
mesclagem com a estrutura dental remanescente.
Como podemos ver, o sistema IPS-Empress tem muitas vantagens decorrentes da sua
composição e técnica laboratorial de confecção, são várias as características que contribuem
para o sucesso dessas cerâmicas: a excelente estética, a precisão do material, fácil confecção,
ótima adaptação, alta resistência e abrasão do dente antagonista semelhante ao do esmalte
natural (GOULET, 1997; HOLLAND, 1998). Em um trabalho mais recente de Perillo (2002),
em que o autor comparou os valores da microdureza vickeers das cerâmicas com o esmalte
humano, os resultados mostraram que as cerâmicas obtiveram valores maiores que o esmalte
dental humano.
Outra comparação apresentada por Ritter & Baratieri (1999), baseada em 15 anos de
experiência clinica, com restaurações posteriores de porcelana, foi entre os materiais
cerâmicos prensados e as restaurações geradas por computador, a porcelana prensada (como o

sistema IPS-Empress) proporciona excelentes propriedades físicas que, por conseqüência, são
mais resistentes à fratura do que as cerâmicas fundidas.
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Ainda podemos acrescentar como vantagens das restaurações cerâmicas a
radiopacidade e condutibilidade semelhantes a da estrutura dental (BARATIERI ei aL, 2001).
Devido a esta semelhança com o dente natural, permite o acesso radiográfico a Areas que
ficavam antes ocultas por restaurações (GARBER & GOLDSTEIN, 1996) e uma semelhança
na condutividade térmica pode reduzir a sensibilidade associada a essas restaurações
(BARATIERI et al., 2001). Em resumo, as vantagens são: apresentar cor e translucidez
harmoniosas com a estrutura dentária adjacente; ser biocompativel; acumular menos placa
bacteriana, predispondo a saúde periodontal; possuir radiodensidade e condutibilidade térmica
similares A estrutura dentária; ter estabilidade de cor e resistência a manchamentos; apresentar
excelente integridade marginal quando combinadas com agentes de união, resultando em
menor microinfiltração; além de possibilitar a reprodução da anatomia dentária com detalhes
(REGO, SILVA & ARAÚJO, 1997).

2.7 Desvantagens

Alto custo, pois temos o custo laboratorial das duas sessões clinicas que incluem a fase
do preparo do dente, moldagem, confecção de provisório e outra fase para ajustes e
cimentação, isto quando o tratamento transcorre dentro do esperado e não excede o número de
consul tas clínicas.
Quantidade de tempo, pois os inlays e onlays cerâmicos possuem uma técnica
sensível, tanto no momento da prova da peça devido à fiabilidade da porcelana, bem como na

fixação da restauração, quando temos que ter o cuidado para não ocorrer a contaminação por
umidade.
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Ajuste oclusal, é extremamente dificil obtermos contatos oclusais precisos
(BARATIERI el al., 2001), ainda mais se tivermos que lançar mão de instrumentos rotatórios,
os quais tendem a induzir trincos na restauração. Além disso, nos casos das cerâmicas
confeccionadas pela técnica da caracterização, este ajuste oclusal pode resultar na perda dos
pigmentos da superficie, bem como comprometer a anatomia, por conseguinte temos perda na
estética e resistência, razões pelas quais, geralmente, foi indicado o tratamento.
Desgaste dos dentes naturais e/ou das restaurações antagonistas, principalmente se o
ajuste oclusal for necessário, a remoção do glaze (polimento laboratorial) acarreta numa
superfície menos polida, já que o polimento intra-oral é incapaz de reproduzir o glaze. Como
conseqüência, temos uma area predisposta ao acúmulo de placa e manchamento, desgaste das
superfícies contactantes; comprometimento das qualidades estéticas e lesões aos tecidos
adjacentes (KAWAGOE, 2002).
Preparo menos conservador do que para restaurações diretas de resina composta, a
execução de restaurações do tipo inlay/onlay nos dentes posteriores implica, muitas vezes, na
extensão das dimensões iniciais do preparo (BARATIERI et al., 2001), menor tolerância a
defeitos e erros no preparo.
Burke & Qualtroutzli (1994) colocam como desvantagem que as restaurações indiretas
de porcelana são mais difíceis de confeccionar e reparar do que os inlays de resina composta.
Outra desvantagem segundo nove estudos longitudinais que avaliaram o desempenho
clinico das restaurações de IPS-Empress é em relação à falha do trabalho restaurador, cuja
principal causa foi a fratura (FRANKENBERGER, PETSCHELT & KRAMER, 2000;
FRADEANI ei al., 1997: LEHNER et al., 1998; MOLIN & KARLSSON, 2000; VAN
DIJKEN, ORMIN & OLOFSSON, 1999; TIDEHAG & GUNNE, 1995; SJOGREN et al.,
1999; FRADEANI & AQUILANa 1997; SORENSEN el al., 1998), e que nos casos de
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inlay/onlay a possibilidade de falha, principalmente a fratura da restauração ocorre em 5 a
10% dos casos nos primeiros cinco anos.
Em uma avaliação da tenacidade à fratura de diferentes sistemas cerâmicos feita
recentemente, os autores concluíram que o sistema In-Ceram 6 capaz de absorver maior
energia do que outros sistemas cerâmicos, mesmo quando comparado ao IPS-Empress 2
(BOTTINO, PAGAN' & MIRANDA, 2003).
Sob outro aspecto, que também não deixa de ser uma desvantagem das porcelanas,
Hayashi et al. (2000a) observaram que em oito anos de avaliação clinica dos inlays cerâmicos
a qualidade da adaptação marginal

diminuiu e a descoloração marginal aumentou

significativamente com o passar do tempo e que 77% das restaurações apresentavam
desintegração marginal (microscópicas e macroscópicas).

2.8 Seleção do Caso

O êxito dos trabalhos realizados no paciente está diretamente relacionado com a
seleção do caso clinico, e que o conhecimento das propriedades estéticas e mecânicas, e das
indicações deste material, além do bom senso profissional são fundamentais.
A seleção da correta técnica de restauração ou do material depende da indicação , da
extensão do defeito e do que o paciente necessita. Quando a estética, a biocompatibilidade e a
adesividade são requeridas nos dentes posteriores e também nos casos em que o tamanho do
preparo excedeu o limite para uso de resinas compostas diretas (RITTER & BARATIERI,
1999), inlays e onlays cerâmicos são uma boa e bem documentada opção de tratamento.
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Entretanto, seu alto custo e a necessidade de várias etapas clinicas devem ser consideradas
(BLATZ, 2002).
Além disso, restaurações indiretas cerâmicas em posteriores somente poderão ser
confeccionadas se o paciente estiver orientado para controle de fatores etiológicos de cárie e
doença periodontal (ingestão de açúcar, uso de flúor, remoção de placa), e com equilíbrio
biológico da microtlora oral (RITTER & BARATIERI, 1999).
Para reconstruir uma boca e um sorriso é importante entender o que o paciente
necessita e deseja, bem como passar essas informações e detalhes, que são necessários para o
sucesso da reconstrução, para o laboratório. Também, é ideal informar e explicar ao paciente
o tratamento completo e o que é necessário para sua realização, pois não se pode tratar o

"dente", temos que considerar toda a boca do paciente e, principalmente, tratá-lo como um
todo (GOULET, 1997).
Ainda não existe cerâmica que preencha todos os requisitos de um material restaurador
ideal, mas para uma boa escolha deve-se analisar a situação clinica que o paciente possui
(DIETSCHI & SPREAFICO. 1997), as vantagens/desvantagens, as indicações/contraindicações dos materiais disponíveis para o caso especifico deste paciente. Para cada situação
clinica, uma nova e personalizada análise se faz necessária, pois nunca um caso é idêntico ao
outro.
Para determinar de maneira clara e objetiva a real situação de cada paciente é
necessária a observação e discussão de seus hábitos, bem como a utilização de alguns testes
(microflora oral e fluxo salivar). 0 paciente que vai receber restaurações cerâmicas deve estar
altamente motivado e com excelente higiene oral (ROULET, 1997).
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Outros aspectos devem ser levados em conta para seleção do caso: tamanho e número
das restaurações, localização das margens, dentes antagonistas/vizinhos

e a resistência

dentária.
Decidir entre onlay ou coroa cerâmica (pura ou fundida ao metal) também constitui
uma tarefa dificil. De uma maneira geral, se o dente apresenta estrutura dental suficiente (em
quantidade e qualidade) que dispensa o uso de retenção intra-radicular, opta-se pelo onlay.
Essa condição se aplica A maioria dos dentes vitais com amplas restaurações de amálgama
e/ou resina composta que requerem substituição, assim como nos casos de fratura parcial da
coroa associada A restauração presente. Dentes não-vitais com a coroa parcialmente
preservada também podem ser recuperados com restauração cerâmica. Entretanto, se o
remanescente dental apresentar alteração de cor que comprometa a estética, o preparo deve
envolver a Area escurecida. Em molares com pesada carga oclusal, uma opção mais adequada
seria uma coroa metalo- cerâmica, pois as chances de fratura são menores do que no caso de
execução de uma restauração do tipo onlay (BARATIERI et al., 2001).
0 uso de materiais como o sistema Empress em uma correta seleção do caso com
completo planejamento, boa comunicação com o paciente e com o laboratório, possibilitam a
obtenção de resultados notáveis. Este tipo de dentistica é gratificante tanto para o paciente
como

para o dentista (GOULET. I 997).
Todos os aspectos colocados são muito importantes para se chegar a uma correta

seleção do caso clinico, do tipo de restauração a ser executada e do material a ser utilizado,
obtendo assim trabalhos da melhor qualidade possível.
Por outro lado, como ultimo aspecto a ser considerado e, sem dúvida nenhuma. de
fundamental importância, é a questão: "0 ceramista ou a cerâmica?", titulo de um artigo
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escrito por Adar (1993) que indaga se é a porcelana ou o ceramista o elemento de maior
importância na realização de restaurações estéticas.
De nada adianta ferramentas sofisticadas, precisas, se não houver quem saiba
manuseá-las apropriadamente. Portanto, o nível do técnico de laboratório é de fundamental

importância para se obter o resultado desejado e prometido pelos novos materiais e técnicas,
assim como também é importante que o dentista tenha conhecimento dos passos laboratoriais,
possibilitando-o dialogar com o protético sobre os trabalhos efetuados.

UF SC/ODONTOLOGIA
BIBLIOTECA SETOPint

3 TÉCNICA OPERATÓRIA

3.1 Preparo do Dente

0 preparo influi consideravelmente na estabilidade, durabilidade, estética e no ajuste

da restauração. Em função disso, esta fase deve ser cuidadosamente executada, observando
dois principais aspectos: proporcionar espessura para a restauração e criar um padrão de
inserção e adaptação definido (RITTER & BARATIERI, 1999).
0 primeiro passo é a remoção de toda a restauração a ser substituida e/ou todo o tecido

cariado. Nos dentes fraturados ou trincados, o defeito deve ser incluído ao preparo de forma
conservadora, reforçando e prolongando o trabalho restaurador (AZER, 2001).
O segundo passo é o preenchimento interno da cavidade com um material indicado
(ver próximo item relativo a núcleos de preenchimento), que tem como objetivo bloquear as
retenções mecânicas que eventualmente foram introduzidas no preparo da restauração

anterior.
No terceiro passo duas diferentes abordagens podem ser seguidas: uma é o
preenchimento apenas das areas retentivas para posterior preparo e moldagem na mesma
sessão. A outra é o preenchimento de toda a cavidade, sendo que este material funcionará
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como restauração provisória até a próxima sessão, na qual sera realizado

o preparo e a

moldagem (ver item núcleo de preenchimento). Independente da abordagem escolhida, o
preparo do dente é o mesmo.
1 0 requisito do prepa rol redução uniforme de 2mm de espessura em toda a extensão

da restauração (redução axial minima de 1,5 a 2,0 mm e redução oclusal minima de 2,0 mm).
Nos casos de dentes com cúspides "altas" e sulcos "profundos - esta redução oclusal deve ter
maior profundidade (3 mm em cúspides e vertentes funcionais) (BARATIERI

etal.,

2001).

Nos casos de recuperação de dimensão vertical, segundo Freedman (1998), o preparo
se limitará a proporcionar os 2,0 mm necessários para a cerâmica. Portanto, se a alteração da
dimensão vertical é de 1,5mm, a remoção de estrutura dental sera de 0,5 mm. Se a alteração
for maior que 2,0 mm nenhum desgaste de estrutura dental sera necessário. Para verificar se a
espessura do preparo está suficientemente profunda e uniforme deve-se avaliar a oclusão do
paciente. 0 plano oclusal é uma referência importante na redução do dente durante o preparo.
Quando a arcada antagonista apresenta cúspides que extrapolam o plano oclusa!, deve-se fazer
o ajuste para evitar interferências na futura restauração (RITTER & BARATIERI, 1999).
2° requisito: ângulos internos arredondados, paredes expulsivas em aproximadamente

8-15 graus e ângulos cavosuperficiais nítidos, sem bisel e o mais proximo possível de 90
graus.
3° requisito: as margens do preparo devem ser em estrutura dental sadia, preferencial-

mente em esmalte e supraeeneival, o que minimiza as falhas marginais após a cimentação
(YATANI

eial.,

Baratieri

1998).As margens oclusais em topo e as axiais em chanfrado profundo.
et al.

(2001) sugerem as pontas diamantadas n° 2500 da Brasseler para

confecção do preparo de inlays e onlays, pois estes instrumentos proporcionam a
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expulsividade adequada e arredondamento interno dos ângulos. Para evitar danos dos dentes
vizinhos, uma ponta diamantada longa e fina deve ser usada com a finalidade de romper os
pontos de contato. Outra vantagem deste "kit" é a possibilidade de usar pontas diamantadas
com formato idêntico em diferentes granulações, possibilitando fazer desde a redução inicial
até o refinamento final do preparo com a mesma broca, mudando apenas sua granulometria.
Os passos clínicos e os requisitos são os mesmos tanto para o preparo de inlays e
onlays para restaurações cerâmicas convencionais como para restaurações em IPS-Empress
(FRADEANI & BARDUCCI, 1996).
A influência do preparo para o sucesso dos inlays e onlays cerâmicos tem sido
constantemente questionada (BLATZ, 2002).
Segundo Abu-Hassan, Abu-Hammad & Harrison (2000), o tipo de terminação
marginal confeccionada (chanfro, ombro ou bisel) resultará em uma diferente espessura de
cerâmica na margem da restauração. Estes três tipos de terminações responderão de maneira
diferente durante a ação de forças na restauração.
Na avaliação feita por estes autores, o "stress" é maior nas terminações marginais em
forma de chanfro e bisel do que em ombro, quando forças verticais são aplicadas, isto se deve
a espessura da porcelana, que é maior no caso da terminação em ombro. Entretanto, o stress
gerado pelas forças horizontais é muito maior do que o gerado pelas forças verticais, portanto.
nessas Areas de carga oclusal o material restaurador deve ter espessura suficiente para suportar
esta carga.
Para impedir a propagação da fratura da porcelana a partir de pontos agudos de
estresse e para auxiliar na retenção da peça, Rosenstiel, Land & Fujimoto (1988) sugerem a
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confecção de "Undercuts", que são pequenas penetrações elípticas localizadas na area
correspondente As cúspides "VIPS".
Frankenberger, Petschelt & Kramer (2000) concluíram em sua pesquisa que as
restaurações IPS-Empress em cavidades extensas em molares se comportavam
satisfatoriamente, e que a reconstrução da cúspide não foi um fator limitante para o sucesso
clinico em seis anos de avaliação.
Em relação ao recobrimento de cúspides, Garber & Goldstein (1996) colocam que a
remoção de estrutura dental adicional para colocar um onlay em cúspides é contra-indicada.
Entretanto, caso seja necessário, o esquema oclusal deve ser feito de modo que durante os
movimentos laterais da mandíbula, contato mínimo ou nenhum contato ocorra com a
porcelana. E também desejável não colocar a interface dente-restauração em areas de pesadas
forças oclusais para não ocorrer fraturas. Nas situações de cúspide fraturada, previamente
restaurada ou que se apresentam muito finas após o preparo, é necessário incorporá-la A forma
final da restauração.

3.1.1 Núcleo de Preenchimento

0 isolamento absoluto é ideal para os procedimentos de adesão do preenchimento
interno, promovendo um campo limpo e seco, além de facilitar a visualização durante a
confecção do preenchimento e também do preparo cavitario. Entretanto, este deve ser
removido antes da moldagem para que se avalie a oclusão e as áreas criticas.
Para a confecção deste núcleo de preenchimento recomenda-se o uso de um material
adesivo, estético, biocompativel e de fácil manipulação. É indicado o uso de comparneros ou
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das resinas compostas, por serem materiais estéticos, resistentes e, o que é muito importante,
radiopacos. Antes do preenchimento interno da cavidade, deve-se usar um sistema adesivo de
última geração, tanto em dentina como esmalte (BARATIERI et ul., 2001)

.

Yatani et al. (1998) coloca que, além da resina composta podemos utilizar também o
ionômero de vidro como material para preenchimento da cavidade.
Deve-se optar em usar uma cor mais clara que o dente para facilitar o preparo e
identificação das margens da cavidade, pois estas devem ficar em esmalte.
Nesta fase do procedimento, duas diferentes abordagens podem ser empregadas: caso
a moldagem seja feita nesta sessão, o preenchimento interno deve ficar restrito à eliminação
das retenções mecânicas do preparo e obtenção da forma de conveniência que minimize a
necessidade de preparo cavitario com brocas e pontas. Desta maneira economiza-se tempo e
material, além de diminuir a contração, uma vez que a quantidade de material para

o

preenchimento é minima. Caso a moldagem seja feita em outra sessão deve-se fazer o
preenchimento de toda a cavidade, pois este funcionará como uma restauração provisória com
contatos proximais e oclusais adequados, bem como margens gengivais sem problemas
(BARATIERI et al., 2001).

3.2 Moldagem

Para o procedimento de impressão, é imprescindível que o preparo tenha sido
adequadamente limpo e que seja feito sem o isolamento absoluto, caso este tenha sido
utilizado para o preparo do dente e confecção do preenchimento interno.
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No caso de moldagens de preparos adjacentes à margem gengival, deve-se usar dois
fios de calibre compatível com o sulco gengival para o afastamento da gengiva, possibilitando
uma impressão precisa da região. Segundo Garber & Goldstein (1996), o fio retrator deve
permanecer em posição por sete minutos e antes de removê-lo deve ser umedecido com Agua,
a fim de evitar rasgar o tênue epitélio juncional, provocando uma hemorragia.
Ritter & Baratieri (1999) recomendam deixar um dos fios durante a moldagem com o
objetivo de manter o sulco gengival aberto, permitindo que o material escoe e copie
corretamente as margens do preparo.
A moldagem deve ser realizada com elastômeros, com preferência para as siliconas de
adição e poliéteres devido a sua excelente estabilidade dimensional, sua fidelidade de
impressão, bem como a sua praticidade de uso. Além de poderem ser desinfectados logo após
a moldagem, de suportarem relativamente bem os meios úmidos e permitirem duplo
vazamento que, para o laboratório, é uma grande vantagem.
No caso de dentes individuais ou para pequenos números de unidades preconiza-se a
técnica da dupla-moldagem, feito com o uso de moldeiras parciais descartáveis tríplice (EspePremier). Usando este sistema, obtém-se a moldagem do dente preparado, dos dentes
antagônicos e do registro interoclusal em um só passo operatório (BARATIERI el all, 2001).
Entretanto, no caso de vários dentes ou ainda de se fabricar quadrantes de inlays e
onlays, deve-se fazer a impressão total da arcada que contém os preparos com moldeiras
descartáveis. Bem como, a moldagem da arcada antagonista, a qual poderá ser feita com
alginato e o registro interoclusal feito com silicone de adição especifica para esta finalidade.
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3.5 Prova da Peça e Ajustes Iniciais

Previamente ao procedimento de cimentação devemos realizar a prova das
restaurações a fim de avaliar:
Integridade marginal — verificar a adaptação de todas as margens de porcelana
superticie dental preparada. Se a interferência ocorre no preparo, pode ser identificada
com a utilização de produtos especificos, como o Occlude (Pascal Co). 0 ajuste é feito
com ponta diamantada tanto no preparo como na parte interna da restauração.
Contatos proximais — deve ser justo o bastante para impedir que o fio dental passe com

facilidade (SEGAL, 2001). As interferências para adaptação da peça geralmente ocorrem
nesta área de contato interproximal, as quais podem ser checadas colocando-se um papel
articular entre a restauração e o dente adjacente (YATANI et al., 1998). Se o dente
vizinho apresenta uma restauração e a interferência encontra-se nesta restauração, ela
pode ser desgastada.
-

Estética — é necessária uma homogeneização harmoniosa de tonalidade com a estrutura

dental remanescente e dentes adjacentes.
A prova para verificação da adaptação da restauração deve ser executada com extremo
cuidado, evitando fraturas, pois a peça é extremamente frágil antes da cimentação.
Se forem necessários ajustes na area externa da restauração, estas devem ser repolidas
antes da cimentação. Este polimento pode ser feito com os discos flexíveis de óxido de
alumínio, pontas e taps de borracha e silicone, pastas diamantadas para polimento (RITTER

& BARATIERI, 1999).
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No caso do sistema IPS-Empress, a prova pode ser feita antes da maquiagem
(caracterização final), pois caso sejam necessários ajustes internos e, principalmente externos,
o polimento e acabamento final são feitos no laboratório por meio de glazeamento, o qual

traria grandes vantagens em relação ao polimento feito no consultório (descritos no item 3.7).
As relações de contatos oclusais somente devem ser avaliadas após a fixação da peça,
pois a cerâmica, antes da cimentação, apresenta baixa resistência à compressão (YATANI et

al., 1998).

3.6 CimentaçAo

3.6.1 Ca racterísticas

A maioria dos problemas relacionados ao fracasso das restaurações indiretas de
cerâmica ocorre na cimentação da peça por falhas no cimento. Segundo Pinto et al. (2002), os

agentes cimentantes são de fundamental importância no sucesso clinico dessas restaurações.
Estes mesmos autores colocam as características ideais de um agente cimentante:
1. adesividade ao dente e à peça;
2. pequena espessura de película;
3. alto escoamento;
4. tempo de trabalho longo;
5. presa rápida quando ativado quimicamente;
6. ser capaz de corrigir eventuais falhas de adaptação;
7. fácil remoção dos excessos quando polimerizado.

UFSCIODONTOLOGIA
BIBLIOTECA SETORIAL
Entretanto, não podemos encontrar atualmente um produto que desempenhe
isoladamente suas funções satisfatoriamente.
Para as restaurações realizadas com o IPS-Empress deve-se optar sempre pela fixação
adesiva (BAHLIS, RODRIGUES & LORO, 2001). A escolha recai sobre os cimentos
resinosos (KRAMER, LOHBAUER & FRANKENBERGER, 2000), os quais não somente
preenchem o espaço entre a restauração e o preparo, mas também promovem uma integração
micromecânica e quimica do dente e a restauração de forma que estes passam a se comportar

como uma estrutura única (FREEDMAN, 1998).
Em 1999, Magne & Douglas já colocavam a aplicação do adesivo antes do
procedimento de moldagem. Recentemente, Ozturk & Aykent (2003), que em seu estudo
compararam a força de unido a dentina de dois diferentes sistemas cerâmicos para inlay após a
cimentação, usando um sistema adesivo e três diferentes técnicas. Na técnica que o agente

adesivo foi aplicado imediatamente após o preparo cavitário e antes da moldagem demonstrou
ser mais eficiente, mostrando melhor força de adesão dentindria, bem como a prevenção do
desenvolvimento da infiltração bacteriana e sensibilidade dentindria durante a fase de
temporização (restauração provisória).
O pré-tratamento das cerâmicas inlays e onlays com ácido fluoridrico e silanização da

peça promove altas forças de adesão e mais altas do que cada procedimento isoladamente

(GOMES & PORTO, 2001; KRAMER, LOHBAUER & FRANICENBERGER, 2000;
KRAIVIER et al., 1999).

Em um estudo conduzido por Hoosmand

et al. (2001),

os autores observaram que o

sistema IPS-Empress tem a quantidade necessária de silício e oxigênio na sua superficie, que
após a aplicação do silano (este cria uma união química — siloxanebonds Si-O-Si), é capaz de

promover uma forte ligação entre o cimento e a cerâmica.
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A adesão ao substrato dentindrio ainda é considerada um desafio para a dentistica
restauradora. Enquanto a adesão ao esmalte é confidvel, a adesão à dentina é mais
complicada, pelo fato de ter maior conteúdo orgânico, lama dentindria, estrutura tubular,
diferentes graus de mineralização e a presença de fluido dentindrio nos tubulos.
Em relação ao adesivo uma análise realizada por Gomes & Porto (2001) demonstrou
que o Clearfil Liner Bond 2 (sistema auto-condicionante) apresentou maior resistência de
união com o substrato dentindrio em comparação com o Scotchbond MP Plus e que as falhas
de unido entre os materiais empregados foram predominantemente adesivas. Por outro lado,
uma avaliação feita por Frankenberger et al. (1999) mostrou que o sistema de frasco único
(Syntac Single Comp. e Prime e Bond 2.1) se comportou pior do que o Scoth Bond MultiPurpose Plus. Segundo Kramer et al. (2000), este sistema, por ter o primer separado do
adesivo produz um perfeito selamento interno com diminuição da chance de
hipersensibilidade dentindria.
Quanto à viscosidade do cimento resinoso, o estudo realizado por Hahn et al. (2001)
demonstrou que a força de adesão entre a dentina e o cimento de alta viscosidade (Variolink
ultra) foi suficiente para compensar o estresse de polimerização, bem como proveram um
melhor selamento marginal. Nos casos de inlays que foram cimentados com um cimento de
baixa viscosidade (Variolink II), ocorreu uma grande contração de polimerização com
conseqüente perda da adesão nas margens da dentina.

Em contraste, no trabalho realizado por Pinto et al. (2002), em que os autores
avaliaram a microinfilvação na superficie cervical, localizada em dentina, o material que
obteve a maior microinfiltração foi o Dual Ciment (microparticulas) e o melhor resultado foi
obtido com o uso da Resina Flow (híbrida e de baixa viscosidade).
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Em outro estudo de Manhart et al. (200 lb) sobre a qualidade marginal em restaurações
classe II de restaurações diretas de resina composta (P60), inlays de resina P60 e inlays de
cerâmica (Empress, Cerec Vit. Mark II), os autores concluíram que o cimento resinoso Relyx
ARC proporcionou melhor adaptação marginal na regido da dentina quando comparado com
os outros dois cimentos testados (Variolink de alta viscosidade e Pandvia 21).
A dificuldade de fotopolimerização na região proximal também é um fator que
predispõe a microinfiltração marginal, bem como a descoloração destas margens, caries
secundárias e sensibilidade operatória. Para minimizar estes riscos na margem cervical,
Ferrari, Dagostin & Fabianelli (2003) sugerem em seu estudo o uso de um sistema adesivo
quimicamente ativado em combinação coin um cimento resinoso também quimicamente
ativado.

Outra dificuldade de polimerização é em relação à espessura da porcelana nas
restaurações indiretas, mesmo usando um cimento resinoso de dupla ativação. Segundo ElMowafy, Rubo & El-Badrawy (1999), quando a espessura da porcelana inlay for de 2,3 mm
ou mais a luz não chega até os cimentos, não acontecendo o completo endurecimento do
cimento. Já Lee & Um (2001), em seu trabalho observaram que o tempo de exposição à luz
recomendado pelo fabricante — 40 s — é insuficiente para iniciar a polimerização do cimento
dual quando a restauração indireta cerâmica tiver 4 mm de espessura.
0 sucesso da restauração depende de se obter uma forte e durável adesão entre a
porcelana e o agente cimentante, e entre este cimento com o esmalte e a dentina (I FF & UM,
2001). Entretanto, se esta adesão falha, ocorrem fissuras (fendas) que se propagam
rapidamente (HAYASHI et al., 2000a).
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Portanto, a técnica de cimentação para cerâmicas inlays e onlays é muito importante,
bem como as propriedades do agente cimentante para a longevidade dessas restaurações
(OZTURK & AYKENT, 2003).

3.6.2 Técnica de Fixação

-

Remoção do provisório.

-

Limpeza da cavidade e profilaxia.

-

Isolamento absoluto e secagem do campo para facilitar a remoção dos excessos de
cimento posteriormente A fixação, recomenda-se isolar somente o dente que vai receber a
restauração e usar anéis elásticos abraçando a região cervical do dente em questão,
limitando consideravelmente o escoamento dos excessos do cimento para essa Area critica
(BARAI IhRI et al., 2001).

-

Prova final da restauração indireta.
Preparação interna da peça cerâmica:
•

jateamento com óxido de alumínio (feito no laboratório);

•

condicionamento com ácido tluoridrico 10% por 2 minutos. Para evitar que o Acido
escorra para a superficie externa da peça, pois isso acarretaria em danos na parte
externa da restauração, bem como adesão do cimento a esta regido; lança-se mão de
dispositivos para manipular facilmente a peça (Pick-n-Stick, Pulpdent CO.) (RI I 1E.R
& BARATIERI, 1999);

•

lavar e secar com spray da seringa tríplice;

•

aplicação do silano, conforme recomendação do fabricante (1 camada por 1 minuto,
segundo Fradeani & Barducci, 1996, para IPS-Empress). A silanização da restauração
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deve ser feita imediatamente antes do assentamento da restauração para evitar
contaminação;
•

secagem;

•

aplicação de uma fina camada do agente adesivo na parte interna da restauração;

•

secar suavemente;

•

não polimerizar o adesivo nesta fase, pois isso poderia impedir a completa inserção da
peça, segundo Fradeani & Barducci (1996).

Preparo do dente:
•

condicionamento com ácido fosfórico a 37%, em esmalte, dentina e preenchimento
interno;

•

remoção com água da seringa tríplice;

•

secagem leve, mantendo a superfície ligeiramente úmida;

•

aplicação do agente adesivo;

•

novamente não polimerizar.

Fixação propriamente dita:
•

manipulação do cimento dual (normalmente consiste apenas em misturar as duas
pastas: Relyx, 3M);

•

aplicação da mistura na parte interna da peça e no preparo;

•

assentamento da peça no dente com pressão suave e constante; pode ser usada a
técnica ultrasônica de inserção para o melhor assentamento da restauração no preparo,
quando usado um cimento de alta viscosidade (BERGMAN, 1999; KRAMER,
LOHBAUER & FRANKENBERGER, 2000);

•

remoção imediata dos excessos grosseiros do cimento com bolinhas de algodão
(margens livres) e fio dental fino e macio (margens proximais);
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•

polimerização por 10 segundos, somente para fixar a peça e impedir sua
movimentação;

•

no caso do uso de dispositivo para manipulação da restauração, descartá-lo;

•

remoção mais detalhada dos excessos com instrumentos manuais, como laminas de
bisturi (BARATIERI et al., 2001);

•

sobrepolimerização da peça, 60 s. por face;

•

remoção do isolamento.
Esses passos são pré-requisitos para o resultado final das restaurações indiretas e eles

minimizam a sensibilidade pós-operatória, principalmente em cavidades profundas
(FRADEAN1 & BARDUCCI, 1996).

3.7 Ajuste Oclusal

Após a remoção do isolamento absoluto, avalia-se as relações de contato oclusais em
relação cêntrica, máxima intercuspidação e nos movimentos excursivos da mandíbula. Para
este fim, deve-se usar um papel articular fino, como por exemplo o ACCU Film, Par Kell. 0
ajuste dessas areas deve ser feito com pontas diamantadas de granulação intermediária
(RITTER & BARATIERI, 1999).
0 ajuste oclusal das restaurações cerâmicas indiretas é um fator singular, pois devido A
fiabilidade da porcelana, este ajuste deve ser obrigatoriamente após a peça ter sido cimentada
(baixa resistência à interferências e contatos prematuros antes da fixação). Entretanto, esse
procedimento acarretará numa superfície com um grau de rugosidade acentuado.
Como é de conhecimento geral, a superficie da porcelana deve possuir uma lisura
adequada, que é obtida após a vitrificação laboratorial "glaze", a utilização de pontas
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diamantadas para o ajuste oclusal produz um grau de rugosidade na porcelana que pode ser
inaceitável para o paciente (NISHIOKA, BOTTINO & TREVISAN, 1999), além de ocasionar
desgastes das superfícies contactantes, manchamento, acúmulo de placa bacteriana, lesão aos
tecidos adjacentes e comprometimento das qualidades estéticas (KAWAGOE, 2002).
No estudo clinico realizado por Frankenberger, Petschelt & Kramer (1999), em que
eles avaliaram restaurações inlays e onlays em IPS-Empress por 4 anos, na comparação de
fotografias clinicas os autores constataram que todas as fraturas nas areas de contato oclusais
e proximais ocorreram em areas que foram submetidas ao procedimento de ajuste.

3.8 Acabamento e Polimento

Nishioka, Bottino & Trevisan (1999) recomendam no seu estudo, para o polimento da
regido onde foi feito o ajuste oclusal, o Conjunto da Truluster (Polierer mit diamantkom.
Cebr. Brasseler Gmbh e Co. KGD32657 Lemgo/Germany) ou o conjunto da DEDECO
(borracha em forma de roda DURAGREENIE, Dedeco dent. and MFG Co., New York),
associado com o conjunto de polimento da SHOFU 1 (Ceramisté Silicone points for polishing
porcelain e enamel. Kyoto, 605, Japan) que em comparação com os outros conjuntos testados
obtiveram o polimento mais satisfatório, contudo nenhum deles foi capaz de produzir ou
"recriar" uma superfície vitrificada e eliminar por completo a rugosidade criada pelas brocas
diamantadas.
Baratieri et al. (2001) sugerem para o polimento das areas ajustadas além de pontas
diamantadas finas e extrafinas, pontas de borracha e silicone, pastas diamantadas de
polimento; os discos flexíveis de óxido de alumínio.
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Rugosidades e fissuras produzidas durante o ajuste oclusal podem ser difíceis de polir
devido à desfavorável situação intra-oral, contudo este fator combinado com o estresse oclusal
favorece a probabilidade de fratura da cerâmica. Por isso, um minucioso polimento das
superfícies ajustadas mereceria considerável atenção para prevenir este problema (KRAMER

etal., 1999).
Em relação As margens, segundo Ritter & Baratieri (1999), quando o clinico toma as
devidas precauções de remover os excessos de cimento antes da polimerização final, o
acabamento e polimento desta área ficam bastante facilitados. A linha de cimento resinoso
deve ser muito bem acabada e polida. Nas áreas que se tem acesso, deve-se usar para o
polimento das margens, os discos flexíveis de óxido de alumínio (Soflex XT Pop-On, 3M).
Onde não há possibilidade de se usar estes discos, podem ser empregadas pontas diamantadas
(finas e extrafinas) ou pontas de borracha de polimento de resinas e cerâmicas.
Nas margens proximais deve-se utilizar tiras de lixa diamantadas seqüenciais (mais
grossa para mais fina), bem como pastas diamantadas com discos de feltro ou com fio dental
(BARATEERI el al., 2001).
A presença da descoloração marginal nos casos em que a integridade marginal é boa, a
causa pode ser a incompleta remoção dos excessos de cimento (FRADEANI et al., 1997).

3.9 Manutenção Periódica

0 sucesso dos inlays e onlays cerâmicos em MS-Empress depende de vários fatores,
como: a técnica indireta ter sido corretamente indicada, bem como da organização de um
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plano seqüenciado de tratamento, do preparo, da moldagem, da fixação da peça e da
necessidade de um acompanhamento periódico do caso para reavaliações.
Geralmente, a manutenção está limitada ao repolimento das margens, que devem ser
cuidadosamente examinadas, pois eventualmente, quando se suspeitar de infiltração marginal
estas margens devem ser resseladas.
No estudo clinico conduzido por Hayashi et al. (2000a) em 8 anos as fraturas
ocorreram nas margens dos inlays cerâmicos, na superficie oclusal e essas fraturas foram

contornadas através do repolimento das margens ou reparadas com resina composta.
Outra constatação dos autores foi que a adaptação marginal e a descoloração da
margem pioram em qualidade com o passar do tempo.
Em relação ao corpo da restauração, este também necessita ser bem examinado,
procurando detectar fraturas ou linhas de fissura que podem ser causadas pelo estresse da
cimentação, falhas internas da restauração ou forças oclusais. Se for detectada alguma fratura,
porém sem deslocamento da restauração, o paciente deverá ser informado e consultas
periódicas de acompanhamento devem ser marcadas. A restauração deverá ser substituida no
caso de indicação de injúria pulpar ou comprometimento da estrutura dental remanescente.
Nos dois trabalhos que avaliariam a longevidade e desempenho clinico das restaurações
indiretas de IPS-Empress, um conduzido por Kramer et al. (1999) e outro por Frankenberger
et al. (1999), os autores constataram deficiências nas margens das restaurações:

-

Kramer et al., após 4 anos — 79% inlays/onlays — margens deficientes;

-

Frankenberger et al., após 6 anos — 94% inlays/onlays — margens deficientes.

CONCLUSÃO

0 sistema IPS-Empress é uma excelente alternativa conservadora de tratamento para
dentes posteriores. Essa porcelana odontológica é capaz de recuperar a função e a estética
simultaneamente, devido à sua grande qualidade estética e superiores propriedades físicas.
Inúmeras características contribuem para o sucesso clinico destas cerâmicas, algumas
delas são atribuidas à sua composição e técnica laboratorial de confecção. Este sistema
cerâmico oferece resistência flexural e 6. fratura, boa adaptação marginal, translucidez do
material similar ao dente natural, abrasão do dente antagonista semelhante ao esmalte,
radiopacidade

e condutibilidade térmica também similares a da estrutura dental,

biocompatibilidade com os tecidos orais. Os inlays e onlays de IPS-Empress devem ser
fixados adesivamente, usando um cimento resinoso de dupla ativação, pois deste modo ocorre
uma potencialização das propriedades positivas do material.
Por outro lado existem caracteristicas negativas como a sensibilidade da técnica, o

acabamento e polimento intra-oral após o ajuste oclusal, o alto custo e as falhas da restauração
como fratura e margens deficientes. Portanto, a correta seleção do caso, o planejamento
detalhado, o conhecimento do material, bom nível técnico do laboratório, boa comunicação
com o paciente e laboratório, bem como o bom senso do profissional possibilitam a obtenção
do sucesso dos inlays e onlays cerâmicos em IPS-Empress. Entretanto, novas pesquisas e
avanços são necessários para reavaliar as características positivas do material e solucionar
suas características negativas.
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