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I INTRODUÇÃO
Observa-se nos últimos anos uma busca cada vez maior por estética, com
constantes apelos através da mídia, refletindo em exigências para que os indivíduos se
enquadrem em determinados padrões para que não sejam discriminados.
Na odontologia, a estética tem reflexos na ânsia por dentes mais claros,
alinhados e com formas normais e harmônicas. Chain e Baratieri (1998) colocam que a
estética dental tem demonstrado estar relacionada com a personalidade

e o caráter,

gerando conseqüências na área social, educacional e ocupacional.
Nota-se uma mudança por parte dos próprios cirurgiões-dentistas em propor
tratamentos mais invasivos para que se obtenha uma excelência estética,

o que vem

sendo cada vez mais aceito por pacientes com maior nível de exigência e melhores
condições financeiras.
Segundo Busato et al.(1997), as facetas estéticas em cerâmica só alcançaram o
status atual devido á. combinação perfeita das ótimas qualidades ópticas e fisicas das
cerâmicas com a confiabilidade das técnicas adesivas desenvolvidas nos últimos anos
JA Magne e Belser (2003) afirmam que o sucesso dos laminados de porcelana não é
obtido por meio do uso da denominada alta tecnologia ou de materiais avançados, mas
simplesmente através da associação de dois materiais tradicionais, que são as resinas
compostas híbridas e a porcelana.
Dumfahrt (1999) preconiza o uso de facetas de porcelana por ela ser quase ideal
na capacidade de imitar a translucidez e estrutura do esmalte, e por ter uma
biocompatibilidade excelente, com estabilidade química e baixas citotoxicidade e
potencial para causar irritação. Peumans et al.(2000) preconizam seu uso por serem as
facetas mais conservativas que as coroas totais. Magne e Belser (2003) ressaltam as
qualidades estéticas da porcelana, mas frisam que tanto a estética dental, quanto a
gengival atuam em conjunto para proporcionar um sorriso com harmonia e equilibrio.
Quando observarem-se as indicações criteriosamente, têm se através das facetas
de porcelana uma grande arma dentro do arsenal odontológico para suprir os desejos e
anseios do paciente e do cirurgião-dentista.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

0 primeiro relato que se tem na literatura da utilização de facetas data de 1930,
com Charles Pincus, que confeccionava facetas provisórias para que os atores de
Holywood utilizassem durante as filmagens, mas foi Rochete que, em 1975, na França
primeiramente propôs o uso de restaurações adesivas de cerâmica na regido anterior para
recuperar dentes fraturados, sem interferência operatória.
Para chegar-se no estagio atual a ciência odontológica avançou na pesquisa de
materiais e no desenvolvimento de substâncias químicas que melhorassem a adesão
destes materiais á. estrutura dental. 0 condicionamento ácido do esmalte foi
preconizado por Buonocore em 1955, e em 1963 o mesmo autor definia a adesão de
duas superficies de composição molecular diferentes, por forças de atração que podem
ser fisicas ou químicas. Também em 1963, Bowen utilizou a capacidade dos agentes
silanos de unirem-se a substâncias orgânicas e inorgânicas para desenvolver as resinas
compostas.
0 uso de facetas popularizou-se a partir de 1983, com os trabalhos de Horn e de
Simonsen e Calamia, nos quais desenvolveu-se a técnica de ataque ácido da porcelana, o
que permitiu confeccionar restaurações fixadas a preparos dentais sem forma de
retenção e portanto dependentes de uma forte unido cerâmica/resina/dente.
Com o trabalho de Calamia e Simonsen, de 1984, em que utilizou-se
conjuntamente ácido e silano, demonstrando uma resistência de união tão intensa que
consolidou a viabilidade da técnica de facetas de porcelana quanto técnicas para o
reparo das mesmas.
Swift, Perdigão e Heymann, em 1995 desenvolveram sistemas adesivos de
quarta geração que removem a lama dentindria e desmineralizam parcialmente a dentina
peritubular e intertubular, que cria uma força de adesão das resinas à dentina da ordem
de 20-30 Mpa, capaz de resistir á. força de contração do material, aumentando a
segurança para que se indicasse o uso das facetas de porcelana.

2.1 Vantagens

Segundo Busato et al. (1997), as vantagens das facetas de porcelana são o
preparo conservador; excelente resultado estético; ótima compatibilidade com o
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periodonto; alta resistência ao desgaste fisico e químico; possibilidade de manutenção
da guia incisal; possibilidade de alterar a cor durante a cimentação„ e menor tempo
clinico, em relação a coroas totais.
Baratieri et al. (2001) além destas vantagens enumera também que a faceta de
porcelana devolve ao dente as características do esmalte, em termos de modulo de
elasticidade, resistência a fratura, dureza e expansão térmica, e recupera as propriedades
estruturais, ópticas e biomecânicas.
Magne e Belser (2003) relatam que vários estudos mostraram acúmulo de placa
menor na porcelana em relação ao esmalte e cemento, além de proporcionarem uma
melhor redistribuição de luz, resultando em papilas gengivais mais claras. Apontam
para o potencial das facetas de reverter as manifestações estéticas no processo de
envelhecimento dos dentes.
Dumfahrt e Schaffer (2000) não encontraram em um estudo com 191 dentes
restaurados, nenhum com caries secundarias ou perda de vitalidade pulpar, além de
contabilizar um índice de sucesso de 97% em 5 anos e de 91% em 10,5 anos, e 99% de
satisfação quanto ao resultado estético da faceta.
Peumans et al. (1999), destacam que a porcelana retém menos placa até que o
esmalte, e quando ela estiver presente, é mais rapidamente removida e tem sua
vitalidade reduzida, proporcionando uma resposta periodontal de aceitável a excelente
clinicamente.

2.2 Desvantagens
Baratieri et al. (2001) consideram desvantagens das facetas de porcelana a
necessidade de um bom treinamento prévio para a execução do preparo; a dificuldade
em conseguir um bom resultado em dentes apinhados e com severa alteração de cor;
procedimentos adesivos críticos e demorados; fragilidade da peça cerâmica antes da
cimentação, reparo dificil; provisórias com alto grau de dificuldade para confecção

2.3 Indicações

As indicações foram extraídas do livro Restaurações Adesivas na Dentição
Anterior — Uma Abordagem Biomimética, de Magne e Belser, de 2003, e são elas.

Dentes resistentes ao clareamento

I-A- Descoloração por tetraciclina.

Deve-se sempre realizar o clareamento caseiro, primeiramente, e em caso de um
resultado insatisfatório parte-se para a faceta. É comum a faceta não conseguir mascarar
as manchas, e conferir um aspecto não natural. Devido à performance cada vez melhor
dos adesivos dentindrios, poder-se-á executar preparos mais profundos no futuro,
melhorando o resultado final.
I-B- Dentes que não respondem ao clareamento interno e externo.
A faceta de porcelana é indicada inclusive em caso de dentes tratados
endodonticamente, à exceção de dentes com destruição severa da estrutura dental. As
facetas laminadas de porcelana podem aumentar substancialmente a resistência

mecânica coronal e restaurar a rigidez dental original, especialmente quando a cerâmica
apresenta espessura suficiente para reproduzir volume e comprimento originais da
coroa.

Alterações Morfológicas Maiores.

II-A- Dentes conóides.
Os dentes conóides apresentam naturalmente uma configuração ideal para o uso
de facetas de porcelana, necessitando apenas um leve chanfro marginal, para dar
resistência à peça cerâmica.
II-B- Fechamento de diastemas e triângulos interdentais escuros.

Casos isolados podem ser tratados com resinas compostas diretas, mas
diastemas múltiplos são melhores resolvidos com facetas de porcelana, o que facilita a
obtenção de cor, contorno, perfil de emergência e adaptação cervical. Os triângulos
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interdentais escuros são sequelas comuns de alinhamento ortodôntico de incisivos
apinhados ou doença periodontal, e podem ser corrigidos utilizando-se "miniasas"
interdentais, na qual o ponto de contato torna-se uma linha. É interessante o uso de urna
cerâmica com um croma mais alto na Area interdental, para preservar opticamente a
forma da coroa anatômica, apesar do "excesso".

II-C- Aumento do comprimento e proeminência incisivos

A porcelana tem um resultado mais previsível que os materiais restauradores
diretos. A guia anterior pode ser dada pelas facetas, devido ao comportamento
favorável das facetas de porcelana. 0 aumento e recuperação da guia nos incisivos
proporciona maior contato oclusal e resultado estético que melhora o convívio social do
paciente.

Restaurações extensas em adultos.

III-A- Fratura coronal extensa.

As facetas de porcelana permitem que a vitalidade do dente seja mantida apesar
de considerável destruição coronal. Em crianças indica-se o uso de resinas compostas
ANDREASEN et al., fizeram trabalhos nos anos 90, restaurando dentes
fraturados com restaurações adesivas de porcelana, onde observaram urna grande
resistência limite coronal nos dentes fraturados, e restaurados com facetas. Atualmente,
aliando-se o desenho da restauração com sistemas adesivos mais avançados, pode-se ter
resultados ainda melhores. Em avaliações clinicas, nenhum problema foi detectado
quando até 5,5mm de material feldspitico livre foi utilizado.

III-B- Perda de esmalte extensa.

A abrasão dental extensa é encontrada tipicamente em pessoas com idade
maior, porém os jovens são cada vez mais acometidos por este problema, devido a maior
presença de ácidos na alimentação, e ingestão de cloro das piscinas. Utilizam-se
tratamentos conservadores, como bochechos com soluções de bicarbonato de sódio e
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aplicação de géis fluoretados neutros, topicamente, para então pensar-se no uso de
resinas compostas ou laminados de porcelana, o que dependerá da extensão do desgaste.

2.4 Contra-indicações

Baratieri et al. (2001) consideram contra-indicações importantes para um
prognóstico seguro das facetas cerâmicas: a não preservação de pelo menos 50% do
esmalte vestibular, e também quando as margens não estiverem em esmalte; dentes
tratados endodonticamente com alteração de cor; pacientes que apresentem hábitos
parafuncionais e oclusão inadequada; dentes com coroa clinica curta, ou excessivamente
delgada na regido incisal; pacientes com alta atividade de cárie; e em dentes com
restaurações múltiplas ou amplas.

2.5 Tipos de porcelana

Anusavice (1998) discorre que as cerâmicas são combinações de óxidos
metálicos e não metálicos, unidos por ligações covalentes. Através do processo de
sinterização, em que as partículas deste material são submetidas a altas temperaturas,
sofrem coalescência e se transformam em uma massa sólida. Este processo estabelece
ligações atômicas muito polarizadas, resultando em um material com alta resistência
fratura, força de unido entre os átomos e dureza, com uma inércia química que é
responsável pela estabilidade das propriedades do material.
As cerâmicas possuem propriedades óticas semelhantes aos dentes naturais,
podendo com isto imitá-los com grande fidelidade, além disso, tem urna compatibilidade
com os tecidos gengivais e coeficiente de expansão térmica aceitável.
A classificação dos sistemas cerâmicos proposto por Baratieri et al. (2001)
divide as porcelanas de uso odontológico em 3 grupos: as porcelanas feldspdticas; os
vidros ceramizados e; as porcelanas aluminizadas.

2.5.1 Porcelanas feldspdticas

Esta foi a primeira porcelana a ser usada em odontologia, e até hoje ainda é uma
das mais utilizadas, devido à sua estética, sendo a primeira a ser utilizada na técnica de
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facetas de porcelana. Apresenta, basicamente, em sua composição feldspato (78 a 85%),
quartzo (12 a 22%), e caolim (3 a 4%). Sua resistência flexural é de 50 a 70Mpa.
0 feldspato é o principal componente das porcelanas feldspáticas, e se funde a
cerca de 1300°C e se torna parte vidro e parte um material cristalino denominado
leucita. 0 quartzo é utilizado na forma de cristais puros de silicio, e geralmente
permanece inalterado em sua forma cristalina durante a cocção da porcelana, formando
uma estrutura que aumenta consideravelmente a resistência da restauração. 0 caolim,
ou argila, é um silicato de alumina hidratado e serve como um elemento aglutinante para
manter a forma dada pelo técnico, antes da peça ser levada ao forno.
Segundo Baratieri et al. (2001), suas principais vantagens e desvantagens são as
seguintes.
Vantagens:
- não necessitam equipamentos especiais;
- podem ser aplicadas em camadas finas;
- apresentam excelente estética, pois dispõe de ampla variedade de pós
cerâmicos.
Desvantagens:
- altíssima fiabilidade;
- desgaste dos dentes antagonistas;
- necessitam de tintas de baixa temperatura para a alteração extrínseca da cor.

2.5.2 Porcelanas aluminizadas

A resistência relativamente baixa das porcelanas feldspdticas Fez com que fosse
desenvolvida uma porcelana reforçada por alumina. Ela incorpora 40 a 50% de cristais
de óxido de alumínio as porcelanas tradicionais, conferindo alta resistência â. estrutura,
porém reduzindo a translucidez, o que é indesejável esteticamente. São comumente
usadas como copings, sobre os quais se aplica porcelanas feldspdticas.
Sendo as facetas uma técnica dependente de unido adesiva, estas
porcelanas, por não serem sensíveis ao condicionamento ácido, não são indicadas para
sua confecção.

Porcelanas aluminizadas infiltradas de vidro
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In Ceram (Vita)

Este sistema é composto por uma subestrutura semelhante ao casquete
da metalocerdmica, tendo ao invés do metal a cerâmica. Existem três sistemas, que são
o In Ceram Alumina, o In Ceram Spine11 e o In Ceram Zircônia.
0 In Ceram Alumina é composto por óxido de alumínio, e normalmente tem
espessura de 0,5 a 1,0mm, e tem uma resistência flexural de aproximadamente 400 Mpa.
0 In Ceram Spine11 é baseado em óxido de alumínio e espinélio de magnésio, e
tem as melhores propriedades estéticas desse sistema, mas redução na resistência
flexural, que é de 250 Mpa.
0 In Ceram Zircônia é composto por óxido de alumínio e óxido de zircônio, e
tem propriedades estéticas inferiores aos demais, mas sua resistência flexural é de 700
Mpa.
Suas maiores indicações são para coroas anteriores e posteriores, incrustações,
coroas sobre implantes e próteses fixas de até 3 elementos, e apresentam a mais alta
resistência à fratura dentre as porcelanas odontológicas. Não são indicadas para facetas

Sistema Procera All Ceram (Nobel Biocare)

Este sistema possui uma estrutura quase totalmente composta por óxido de
alumínio. 0 casquete é fabricado por usinagem computadorizada após o modelo de
gesso ser escaneado e enviado via modem para um laboratório especializado na Suécia.
Proporciona excelente estética e durabilidade, e tem resistência flexural de 600 Mpa, e
tem uma adaptação marginal muito boa. A cobertura pode ser realizada por uma
porcelana feldspdtica convencional. Indicado para coroas unitárias, e contra-indicada
para facetas, por não ser condicionáveis por ácido.

2.5.3

Vidros ceramizados
Este sistema é obtido por meio de cristalização orientada e controlada de certos

vidros, constituindo um sólido policristalino composto por uma matriz vítrea e uma fase
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cristalina, no qual um processo térmico controlado promove o crescimento desses
cristais.

Vidro ceramizado fundido — Dicor (Dentsply)

O Dicor é um sistema que pode ser indicado para facetas, por sua alta
translucidez e por ser condicionável.
E confeccionado através do processo da cera perdida, onde há a injeção, através
de uma centrifuga especial, do vidro, que vem em forma de lingotes. A peça resultante

é transparente e frágil, quando é novamente incluída em um revestimento onde sofrerá o
processo de ceramização dirigida, através de um longo ciclo térmico, quando o vidro

passará a apresentar características cerâmicas, que possibilitarão que se façam
caracterizações externas

e glaseamento.

Sua limitação advém do desgaste das

pigmentações extrínsecas e da descoloração do corpo da cerâmica. Está indicado para
facetas, incrustações e coroas.

Vidro Ceramizado Injetado — Sistema IPS Empress e IPS Empress 2 (Ivoclar)

Este sistema também utiliza a técnica da cera perdida, porém a cerâmica é
prensada ou injetada. 0 IPS Empress é reforçado com cristais de leucita, e tern
resistência flexural de 120 Mpa, e o IPS Empress 2 com dissilicato de litio, apresentando
resistência de 350 Mpa.
As caracterizações podem ser extrínsecas, como também este sistema pode ser
utilizado como casquete, sendo após aplicada porcelana feldspdtica sobre ele.
Este sistema tem resistência à abrasão semelhante ao esmalte, preservando os
antagonistas.
0 sistema IPS Empress está indicado para a fabricação de facetas, inlays, onlays

e coroas unitárias, e o LPS Empress 2, além destas, pode ser utilizado para confecção de
pontes de até 3 elementos.
Segundo Baratieri et al. (2001) , as principais vantagens destes sistemas são:
-fácil controle da morfologia da restauração devido ao uso da técnica de cera
perdida;
-disponibilidade de várias cores;
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-alta resistência flexural;
-ótima estética;
-permite provar as restaurações, com segurança, antes da cimentação adesiva,
-por apresentar-se pré-ceramizada, elimina o passo da cristalização;
-permite utilizar cerâmicas em alta temperatura;
-apresenta desgaste similar ao esmalte;
-apresenta excelente adaptação marginal.

Vidro Ceramizado Usinado (CAD-CAM)

Estes sistemas são computadorizados, acoplados a aparelhos que realizam a
usinagem ou fresagem de blocos de vidros ceramizados pré-fabricados. As peças são
obtidas através do escaneamento do preparo por uma microcknera (Sistema Cerec), ou
por microsensor leitor de superficies de padrões de resina confeccionados diretamente
na boca, ou sobre o modelo (Sistema Celay).
E um sistema inovador, mas apresenta desvantagens na cor, adaptação, escultura
e adaptação, e tem um alto custo. Suas vantagens são a não necessidade de material de
moldagem e do técnico de laboratório, número reduzido de sessões, e menor tempo do
paciente na cadeira.

Vidro Ceramizado Insert

São inserts pré-silanizados, que podem ser introduzidos dentro da massa de
resina, durante a restauração, de modo a facilitar a obtenção de ponto de contato e
diminuir a quantidade de resina, e conseqüentemente a contração e microinfiltração.

2.6 Seleção do sistema cerâmico
Para que se faça um correto plano de tratamento, e uma seleção do material a ser
utilizado para se obter um resultado compatível com as expectativas, deve-se ter um
conhecimento do potencial e das limitações de cada material, e as condições do
substrato a que este material sera adaptado.
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Para a seleção do sistema cerâmico, deve-se analisar características do elemento
dental, como a qualidade e quantidade de esmalte remanescente, a cor do elemento, a
necessidade de aumento de comprimento. Quanto ao sistema cerâmico, devemos
analisar a necessidade de estética, resistência e de mimetizar a cor de um elemento
escurecido.
Uma das grandes falhas da porcelana feldspdtica é o desgaste do antagonista,
sendo que por esta razão, Baratieri et al. (2001) indicam o sistema IPS Empress para
adolescentes, por este ter um comportamento semelhante ao esmalte dental quanto ao
desgaste. 0 sistema IPS Empress é indicado quando a resistência for o principal fator a
ser considerado, principalmente em casos de dentes fraturados, fechamento de
diastemas, aumento do comprimento incisal e no caso de pacientes com disfunções, por
sua maior resistência flexural.
Se a estética e conservação de estrutura dental forem os principais fatores a ser
considerados, a porcelana feldspitica deve ser selecionada, pois ela tem capacidade de
mascarar o substrato escurecido sem comprometer a aparência natural da estrutura
dental. Porém, em casos onde o escurecimento for muito severo, o melhor resultado
estético sera obtido se confeccionarmos coroas totais empregando o sistema In Ceram.

2.7 Planejamento

Magne e Belser (2003) relatam ser de fundamental importância realizar um
ensaio diagnóstico, para que o paciente aprove o novo volume dos dentes, concordando
com a forma, tamanho e comprimento. Destacam também a importância de se observar
o tecido gengival, já que este atua juntamente com os dente no sentido de proporcionar
um sorriso harmonioso e equilibrado, apontando que, um defeito nos tecidos
circundantes não pode ser compensado através da qualidade da restauração e vice-versa.
Summit et al. (2001) sugerem diverso métodos que podem nos auxiliar no
sentido de orientar e esclarecer o paciente quanto ao melhor tratamento a ser executado
no sentido de melhorar sua estética dental, os quais são: questionário, análise facial,
análise do sorriso, enceramento diagnóstico, mock-up, fotografia e imagem digital.
No questionário deve-se buscar principalmente a queixa principal e a avaliação
que o paciente faz de sua estética bucal e expectativas
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Na análise facial busca-se avaliar formato do rosto do paciente, dos lábios, cor
da pele, e outros dados que possam nos ajudar na escolha da melhor opção de
tratamento.
A análise do sorriso deve ser feita durante a consulta de diagnóstico, e pode ser
também filmada para posterior avaliação, e deve procurar avaliar a posição do dente em
relação aos lábios, a quantidade de gengiva visível durante a fala e o sorriso, e outros
subsídios.
0 enceramento diagnóstico visa orientar o preparo e facilitar a confecção da
peça final, e sobre ele pode-se realizar um mock-up que consiste em um modelo em
resina que pode ser facilmente confeccionado e inserido na boca do paciente visando
simular o resultado final.
As fotografias pré-operatórias visam auxiliar o técnico na confecção do
laminado de porcelana, e servir de contraponto após concluído o tratamento
A imagem digital permite que se faça alterações da imagem real no computador,
para que se anteveja o resultado final.

2.8 Preparo

0 preparo para faceta de porcelana consiste em uma técnica suscetível, caso
não sejam observados alguns requisitos básicos, o que pode implicar insucesso em
grande número de casos, gerando descontentamento por parte do paciente.
Magne e Belser (2003) propõe alguns cuidados para que se minimizem as
chances de insucesso, como o uso de guia de silicone, após o enceramento, visando
preservar esmalte e promover um desgaste uniforme. Outro procedimento simples é o
uso de fio retrator para facilitar a visibilidade, principalmente em casos de preparos subgengivais, tendo cuidado para que não se faça uma sobreextensão do preparo, já que
pode-se perder a referência, por causa do fio.
Os mesmos autores indicam também o uso de pontas oscilatórias, como por
exemplo a Sonicflex/Sonicsys da Kayo, que permitem um preparo rápido, pouco
invasivo, não são danosos aos tecidos subjascentes e muito úteis em preparos
subgengivais. Indicam também o envelopamento interproximal e incisal, de modo a
facilitar o trabalho do ceramista, melhorar o perfil de emergência e tornar menos
complicada a adaptação da peça cerâmica.
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Magne e Belser (2003) propõe também que se faça a colagem do fragmento
dental antes de confeccionar a faceta em casos em que isto seja necessário, enumerando
como vantagens a expansão térmica uniforme e a ausência de expansão higroscópica do
fragmento dental colado. Recomendam também que se evite confeccionar facetas sobre
grandes estruturas de resina composta, temendo efeitos adicionais da contração de
polimerização e a alta expansão térmica de certas resinas compostas.
Outro cuidado proposto, quando ha exposição substancial de dentina durante o
preparo, é a imediata aplicação de um sistema adesivo, visando diminuir a contaminação
desta area e a diminuição da sensibilidade pós operatória. Sera necessário promover a
adesão do agente de unido à camada adesiva preexistente, no momento da cimentação,
tornando a superficie áspera através de microjateamento ou ponta diamantada, mais
secagem com álcool.
Garber, Goldstein e Feinman (1988) recomendam que o dente seja pintado com
uma tinta à prova d'água, para contrastar durante o preparo, especialmente na linha de
término.
Dumfahrt e Schaffer (2000) indicam preparo sub-gengival, de modo a prevenir a
descoloração das margens, principalmente quando for usado cimento dual,

e

recomendam também o preparo incisal somente por razões estéticas ou oclusais.
Peumans et al. (1999) indicam que o preparo deve abranger preferencialmente
esmalte, por conta da melhor adesão, mas ressalta também o grande avanço da adesão a.
dentina o que reduz este problema.
Para que se consiga realizar um preparo racional e que proporcione condições de
que se tenha uma peça resistente, estável e com excelência estética é necessário que se
siga um protocolo prévio. 0 protocolo que descreveremos é sugerido por Baratieri et al.
(2001), e este envolve:
- Confecção de guias de silicone, diretamente na boca do paciente, quando a
espessura do esmalte dos dentes não estiver alterada, ou sobre um modelo de estudo
quando for indicado realizar um enceramento diagnóstico, para prevenir um desgaste
excessivo de esmalte.
- Uso de fio retrator sem substâncias químicas e compatível com a profundidade
do sulco e espessura da gengiva livre, principalmente em casos de preparos subgengi vai s.
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- Confecção de uma canaleta na regido cervical, com ponta diamantada 1011 ou
1012. A profundidade da canaleta irá variar de acordo com o grau de escurecimento do
dente, com o grau de inclinação lingual ou vestibular, e necessidade de restituição do
esmalte perdido.
- Confecção de uma canaleta central em três pianos, que sigam a inclinação da
coroa do dente, com uma ponta diamantada troncocônica com extremidade arredondada,
em alta velocidade. A profundidade desta canaleta depende dos mesmos fatores listados
anteriormente para a confecção da canaleta cervical.
- Com a mesma ponta troncocônica deve-se proceder ao desgaste da metade
distal, e após da metade mesial da superficie vestibular.
- 0 preparo proximal deve considerar as Areas de contato e subcontato, de modo
a não permitir que estrutura dental com coloração alterada fique visível após a
cimentação da faceta. Quando for se executar o preparo proximal é importante proteger
os dentes adjascentes com uma fita metálica. Caso o dente apresente restaurações
proximais com compósitos ou lesões de cárie estas devem ser envolvidas no preparo.
Sempre que possível os contatos proximais devem ser mantidos em dente natural, pois:
representam uma característica anatômica dificil de reproduzir; diminuem o risco de
movimentação dos dentes; facilitam o ajuste das facetas; tornam mais simples os
procedimentos de adesão e acabamento; facilitam o controle da placa bacteriana.
- Em seguida procede-se ao preparo subgengival, quando este for indicado, a
exemplo de dentes com alteração de cor.

0 preparo deve ser estendido

subgengivalmente cerca de 0,2mm. Recomenda-se utilizar um dispositivo metálico, tal
como o de referência 260 da Maillefer, para proteger a margem gengival e definir a
margem em chanfrado do término, que será realizado com a mesma ponta troncocônica
utilizada até agora para realizar os desgastes. Pode-se afastar a gengiva com o uso de
um fio retrator, mas o risco de se realizar um desgaste exagerado e desnecessário
aumenta desta forma, em relação A. anterior. Quando não houver indicação de que se
realize preparo subgengival, o término pode ser mantido supragengivalmente, ou ao
nível da margem gengival, com as seguintes vantagens:
-facilidade de determinar a forma do término;
-facilidade de visualizar a linha de término;
-simplificação dos procedimentos de moldagem;
-favorecimento na checagem da adaptação, nesta Area critica:
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-diminuição nos riscos de contaminação durante os procedimentos
adesivos de cimentação;
-facilidade para visualizar e remover os excessos de cimento
resinoso;
-simplificação dos passos acabamento e polimento;
-facilidade de higienização;
-mais facilidade para monitorar o "comportamento da margem" ao
longo do tempo.
Magne e Belser (2003) indicam quando do fechamento de diastemas e triângulos
interdentais escuros, que a margem seja subgengival, para produzir um perfil de
emergência gradualmente progressivo.
- Na maioria dos casos o passo seguinte é promover o desgaste na região incisal,
através de sulcos de 1 a 1,5mm de profundidade executados com pontas diamantadas
troncocônicas ou esféricas 1011. Após estes sulcos são unidos e em alguns casos
promove-se um desgaste palatal em torno de lmm, em direção a região do cíngulo.
Destacam-sse entre as vantagens do recobrimento incisal as seguintes: facilidade para
ampliar dentes; facilidade para alterar a posição do dente; melhora das propriedades
estéticas da faceta; permite o ajuste da oclusão; minimiza o stress na regido do rebordo
incisal; facilita o assentamento da faceta.
- Após a conclusão do preparo com as pontas diamantadas, é importante a
utilização de seqüência de discos abrasivos flexíveis, com os Sof-Lex (3M Co.), de
modo a promover um refinamento e ajudar no arredondamento dos ângulos do preparo,
de modo a melhorar as características da faceta.
Esta tática de preparo é utilizada preferencialmente em dentes anteriores
superiores, já para dentes inferiores Goldstein (2000) indica que deve ser muito bem
analisada a oclusão do paciente, para que a vida útil da faceta não seja curta. Outro
cuidado é com a quantidade de redução já que são dentes menores. Quanto à estética
obtida, geralmente o resultado é bom, já que normalmente somente a região incisal é
aparente, portanto não necessitando preparo subgengival.

2.9 Moldagem
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A moldagem normalmente é realizada imediatamente após o término dos
procedimentos de preparo, dai a importância de evitar-se o mínimo traumatismo no
tecido gengival. A moldagem para facetas é muito semelhante a que se realiza para
coroas totais.
0 material de eleição para a moldagem é a silicona de adição, pois, além de ter
excelente estabilidade dimensional, podendo ficar até 14 dias armazenada antes do
vazamento, tem fidelidade de reprodução e recuperação elástica, e ainda permitem um
duplo vazamento do modelo, sendo o primeiro para um molde troquelado, e o segundo
para ajuste dos contatos proximais. Deve-se atentar para o fato de que não deve-se
vazar este modelo antes de 2 horas, pois a liberação de produtos da reação química deste
material poderá afetar a qualidade do modelo.
Para a execução da moldagem recomenda-se a colocação de fios retratores no
sulco genvival, para promover uma retração. Em casos de preparos supragengivais,
pode-se optar por não realizar esta retração gengival.
Magne e Belser (2003) propõe o uso de um fio de pequeno diâmetro, que
permanecerá no sulco durante a moldagem, selando o sulco e limitando o tluido
crevicular, e após a colocação de outro fio de maior diâmetro, que sell removido no ato
da moldagem. Esta retração deve ser realizada por pelo menos cinco a dez minutos
antes da moldagem, a fim de permitir que o fio retrator se expanda através da absorção
de água. Para que se provoque o menor trauma possível, os tios não devem ser
impregnados com adrenalina.
Simultaneamente A. remoção do fio aplica-se o material de moldagem leve dentro
do sulco, pressionado para dentro do sulco com um leve jato de ar, e insere-se uma
moldeira, preferencialmente total, carregada com um material mais viscoso. E
importante que o profissional que esteja manipulando o material pesado não deve
utilizar luvas, e com as mãos limpas, para que não haja contaminação do material.
Aguarda-se em torno de cinco minutos e remove-se a moldeira da boca, lavando-a e
analisando minunciosamente para avaliar a qualidade da impressão. A moldagem deve
ser perfeita para que não se tenha dissabores no momento da prova da faceta. A
moldagem antagonista pode ser realizada com alginato e vazada com gesso pedra tipo
III, imediatamente após a descontaminação.

2.10 Seleção da cor
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A seleção da cor é um fator critico para o sucesso de uma faceta de porcelana, e
devemos saber como identificar os diferentes nuances e a melhor forma para visualizalos.
Chiche e Pinault (1996) apontam que a cor tem três dimensões que são matiz,
valor e croma. Matiz é a cor básica do dente, que é dada pela dentina, que tem matiz na
faixa do amarelo e do amarelo-vermelho. Valor é a qualidade que relaciona a cor a urna
escala de cinza de brilho similar, e é afetado pela qualidade e transparência do esmalte.
Croma é a dimensão da cor que define a intensidade ou a concentração do matiz, e é
ditado pela dentina e influenciado pela translucidez e espessura do esmalte.
Os autores indicam ainda que para a seleção da cor deve-se preferir luz natural,
retirar manchas e depósitos da superficie dental e manter o dente úmido. Ressaltam que
a primeira impressão é muito importante, pois normalmente a espontaneidade dá os
melhores resultados, mas caso não se tenha segurança quanto a cor a ser selecionada,
não deve-se olhar para o dente por mais de 20 segundos, pois perde-se a sensibilidade
para o amarelo. Neste caso indica-se olhar para objetos de cor verde ou azul, para
descansar o olho.
Deve-se evitar selecionar cor após anestesia, após o preparo ou depois de uma
consulta muito sacrificante.
interessante atentar para as variações de cor de um mesmo dente, entre os
terços cervical, médio e incisal, e também para o aspecto dos mamelões e translucidez
incisal.
Vieira (1995) ressalta que normalmente os dentes de um mesmo arco possuem o
mesmo matiz, e que quando a saturação for muito baixa será dificil defini-la, sendo útil
avaliar o matiz do canino, para facilitar definir a saturação que o elemento apresenta.
Quando os dentes forem submetidos a clareamento, deve-se aguardar por pelo
menos uma semana para que a cor estabilize.

2.11 Comunicação com o laboratório

Para que se alcance a excelência estética com as restaurações corn laminados de
porcelana é de fundamental importância que a comunicação entre o cirurgião-dentista e
o ceramista seja a mais sintonizada possível.

1

0

0 ideal é que o ceramista possa estar acompanhando a seleção de cor, mas
mesmo assim deve-se utilizar mapas cromáticos, que visam detalhar os nuances
observados na seleção de cor, como áreas de translucidez, fluorescência e diferenças de
croma nas diversas regiões do dente.
Além do mapa cromático pode-se utilizar fotos, filmagens do paciente,
conversando e sorrindo, fotos do paciente com o provisório, modelos de estudo que
podem previamente orientar a forma final da faceta.
Baratieri et al. (2001) recomendam a utilização de livros, como o de Gérald
Ubassy, que possui fotos de dentes naturais, numeradas, com diferentes formas, textura
e translucidez, que propiciam uma otimização na comunicação.
de fundamental importância que o cirurgião-dentista e o ceramista utilizem a
mesma escala de cor, e alertar caso o dente tenha sido submetido a clareamento prévio,
pois sabe-se que há tendência a uma recidiva após clareamento. A cor do remanescente
dental, em caso de dente escurecido também deve ser informada, para que se use
opacificadores ou se defina o tipo de porcelana a ser utilizada na confecção da faceta.

2.12 Provisórios

A confecção de restaurações provisórias durante os procedimentos laboratoriais
para a faceta definitiva é um procedimento que demanda tempo e habilidade para que se
possa proporcionar ao paciente conforto e estética razoável, prevenindo injurias
gengiva e ao tecido pulpar.
Costello (1995) não acha ser razoável que um paciente que nos procure por um
tratamento estético, volte a sua rotina com aparência pior do que antes do inicio do
procedimento.
As provisórias poderão ser preteridas em casos onde houver urn desgaste mínimo
do esmalte, cuidando sempre para que o paciente esteja de acordo com a decisão.
Kurtz (1995) em um relato de caso de troca de facetas, descreve urna técnica em
que foi realizada uma moldagem, e posteriormente, sobre o modelo a confecção de uma
moldeira de resina acrílica utilizada para a construção de provisórios de resina
fotopolimerizavel diretamente. Outra vantagem descrita pelo autor diz respeito a que a
moldeira pode guiar a confecção das novas facetas, já que as que estavam sendo
substituidas não apresentavam problemas em sua forma. Deve-se atentar para casos em
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que o dente já possuir restaurações em resina, e que podem complicar na adesão ou
remoção do provisório.
Magne e Belser (2003) afirmam preferir utilizar acrílico autopolimerizável
padrão, devido a sua elasticidade e propriedades de manipulação favoráveis, e por as
resinas compostas serem muito frágeis.
Costello (1995) recomenda o uso de resinas compostas, utilizando a técnica a
mão livre quando poucos dentes estiverem sendo facetados. Condiciona-se uma
pequena area na regido vestibular do preparo, aplica-se sistema adesivo em toda a
extensão do preparo e polimeriza-se, para então acrescentar incrementos de resina
fotopolimerizável que serão esculpidos com o auxilio de espátulas e pincéis para que se
dê a forma da faceta. Após polimeriza-se e promove-se acabamento.
Quando um número maior de dentes estiver envolvido, é preferível que se façam
os provisórios com acrílico autopolimerizavel, utilizando-se moldeiras de acrílico
incolor ou de acetato, obtidas através de máquina de vácuo, sobre o modelo de estudo
ou, quando possível, sobre o dente, anteriormente ao preparo. Pode-se ainda moldar o
dente antes do preparo, com alginato ou silicona, e após preencher a região mais
vestibular com resina acrílica e posicionar sobre o dente, até que o acrílico esteja
polimerizado, quando então procede-se a reembasamentos, ajustes de contorno e
oclusão. Como deve-se evitar o uso de cimentos à base de eugenol, e no sentido de
otimizar a adesão, pode-se reembasar a camada mais interna com resina
fotopolimerizável, que adere-se bem ao acrílico, e então condicionar uma pequena área
do dente, utilizando-se sistemas adesivos fotopolimerizaveis.
0 paciente deve ser orientado quanto à precariedade da adesão obtida para o
provisório, devendo portanto evitar contatos mastigatórios muito intensos sobre as
facetas.
A remoção do provisório é simples, mas é de suma importância que se promova
uma abrasão na regido onde foi realizado o condicionamento ácido, para que a peça
cerâmica tenha uma perfeita adaptação.

2.13 Procedimentos laboratoriais

A técnica laboratorial dependerá do tipo de cerâmica a ser utilizada para a
construção da faceta. Sabe-se que a porcelana feldspitica apresenta um melhor

potencial para que se alcance uma excelência estética, apesar de ser frágil antes da
cimentação, e de ter problemas quando o dente a ser facetado estiver muito escurecido
Por sua vez, a cerâmica vítrea reforçada por leucita, que compreende o sistema IPS
Empress (Ivoclar), apresenta maior resistência, e maior capacidade de mascarar
substrato escurecido, mas dificilmente obtém a estética da porcelana feldspdtica.
Peumans et al. (2000) relatam que a maioria dos técnicos utiliza a técnica do
modelo refratário, ao invés da lamina de platina, com porcelana feldspdtica de baixa
fusão.
Magne e Belser (2003) indicam que quando for necessário mascarar um
elemento dental escurecido a porcelana deve integrar um opaco intrínseco, evitando-se o
uso de cimentos opacos, que resultarão em linhas brancas nas margens, opacidade
uniforme desnecessária da peça cerâmica e distribuição luminosa desfavorável aos
tecidos moles circundantes.
Para melhor condição de trabalho ao ceramista o modelo de gesso deve ser
troquelado, podendo no caso do material permitir, que se vaze outro modelo, para
melhor delimitação dos contatos proximais.
Utilizando-se porcelana feldspdtica, esta é aplicada em camadas opacas, cor de
dentina, translúcidas e transparente, sobre o modelo refratário troquelado, conseguindose excelentes resultados, desde que o profissional e o técnico estejam familiarizados
com a técnica.
Fradeani (1998) ressalta as propriedades do sistema

rPs Empress (Ivoclar), que

uma porcelana injetada no processo de queima, que se apresenta monocromática, mas
com grande resistência. As nuances de cor são obtidas de duas formas, que são a técnica
estratificada e a técnica do pincel. Na técnica estratificada, a injeção da cerâmica vítrea
reserva um espaço na porção mais vestibular, que é preenchida por uma porcelana
feldspdtica. Na técnica do pincel, são realizadas pinturas na superficie, estabelecendo
caracterizações extrínsecas, que podem ser retocadas mesmo após a queima, sem
necessitar remoção da porcelana.

2.14 Cimentação

2.14.1 Prova
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Normalmente, necessita-se de duas sessões para a execução de uma reabilitação
com facetas de porcelana, e a segunda sessão consiste na prova, cimentação e ajuste do
laminado que foi confeccionado.
Para realizar a prova, deve-se ter o cuidado de remover o provisório, e todo o
cimento utilizado para sua fixação, especialmente no local onde foi executado o
condicionamento ácido, o que deve ser realizado com discos flexíveis. A superficie da
faceta também deve ser cuidadosamente avaliada e limpa, para reduzir riscos de fratura
da faceta, especialmente quando ela for de porcelana feldspdtica, que é muito frágil
antes de ser cimentada.
A prova tem corno objetivo verificar a adaptação, os pontos de contato e a cor da
faceta, além de propiciar a seleção do tipo e cor do cimento a ser utilizado para sua
posterior fixação.
Pela fragilidade das facetas, antes da cimentação, as provas devem ser feitas
individualmente, sem pressão, e umedecidas com água, glicerina ou gel KY (Johnson &
Johnson), para que se obtenha um aumento de tensão superficial, que produzirá uma
frágil adesão. Pode-se ainda utilizar um silicone transparente, fotopolimerizavel
(Memosil, Bayer), que pode facilitar a avaliação, e não interfere na cor do laminado,
por ser transparente.
No caso de ocorrerem problemas na adaptação, pode-se utilizar uma fita de papel
articular (Accu Filme II), para ajustar os contatos proximais, que deverão ser
executados, corn pontas diamantadas de granulação fina, sob refrigeração, seguido de
polimento com taças de borracha.
A avaliação da cor deve ser feita com o dente umedecido, para que se tenha urna
maior fidelidade.
Para uma maior segurança e facilidade de manipulação, deve-se dispor de um
dispositivo especial (Vivastick — Vivadent), durante todos os procedimentos de
cimentação. Este dispositivo é fixado à superfície vestibular da faceta, e facilita que ela
seja levada 6. posição, seguindo a guia de inserção correta.

2.14.2 Tratamento de superficie
Após a prova será realizado o tratamento da superficie interna da faceta e da area
dental preparada.
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Magne e Belser (2003) salientam que a prova sempre resulta em algum tipo de
contaminação química das superficies a sofrerem adesão, e desta forma reduzem
substancialmente o potencial da futura adesão. Conseqüentemente, os autores
recomendam que as superficies cerâmicas e

de esmalte sejam condicionadas

sistematicamente após a prova.
0 tratamento da superficie cerâmica inicia-se com a completa remoção do
material utilizado para a prova, que pode ser feita com Agua, álcool ou acetona,
dependendo do material que foi utilizado. Continua-se realizando a limpeza da
superficie interna com jato de bicarbonato de sódio e posterior lavagem com água
corrente. Após mergulha-se a faceta em um recipiente com acetona, em um aparelho de
ultra-som, por cinco minutos, para depois condicioná-lo com Acido fluoridrico a 10%
por 2 a 4 minutos. Posteriormente lava-se o laminado e aplica-se silano, o que pode ser
feito em duas camadas, e então deixado secar ao ar. 0 adesivo que for escolhido deverá
então ser aplicado, cuidando para que não empoce, e então polimerizaclo.
Peumans et al. (1999) afirmam que a força de adesão do cimento resinoso A
faceta pré-tratada pode ser reduzida por sorção de água, termociclagem e fadiga, e ainda
por contaminação através do modelo de gesso, luvas de látex, saliva e cimentos
utilizados na prova, sendo estas, razões suficientes para que se recomende que

o

tratamento da superfície cerâmica seja realizada no consultório, após a prova. Colocam
também que em caso de contaminação por saliva, deve-se utilizar Acido fosfórico a 37%.
Meyer Filho (2002), concluiu com sua pesquisa, com cerâmica vítrea IPS
Empress 2, que o microjateamento seguido por condicionamento ácido e silanização
promove a máxima resistência de unido entre o cimento resinoso e a porcelana.
Concluiu ainda que a silanização foi o principal responsável pela força de unido.
Peumans et al. (1999) observaram através de avaliação ultra-morfológica da
superficie cerâmica, que o condicionamento com ácido fluoridrico a 9,5% produziu as
micro-retenções mais significativas, e que a silanização não produziu alterações
significativas na textura superficial, apesar de ser a silanização

o passo mais

significativo na adesão faceta/cimento resinoso. Observaram ainda maior adesão A
faceta que ao elemento dental.
Baratieri et al. (2001) ressaltam ser o condicionamento da superficie cerâmica
com ácido fluoridrico indispensável, pois ele visa: complementar a limpeza; eliminar
certas falhas superficiais por dissolução; aumentar a área de superficie; aumentar a
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energia livre de superficie e propiciar que o adesivo penetre com mais facilidade nas
reentrâncias criadas pelo ácido.
Após ter sido feito o tratamento da superficie cerâmica passa-se ao tratamento do
substrato dental sobre o qual será cimentado a faceta. Deve-se proceder A. profilaxia
com taças de borracha ou escovas de Robinson, com pastas profiláticas sem óleo ou
pedra pomes, auxiliando nas regiões proximais com tiras de lixa de granulação fina e fio
dental. 0 isolamento preferencial deve ser o absoluto, embora na maioria dos casos este
seja de dificil realização, quando então optaremos por um isolamento com fios
retratores, roletes de algodão, expansores horizontais de lábio, absoventes salivares e
sugador de alta potência. Após o isolamento, deve-se posicionar matrizes entre os
dentes preparados e os adjascentes, a fim de protegê-los. Condiciona-se com ácido
fosfórico a 35% por 15 segundos, começando a aplicação sempre pelo esmalte, para

depois lavar com spray ar/água e secar com ar. Nos locais de dentina vital exposta
deve-se evitar secar com ar, preferindo-se o uso de uma bolinha de algodão. A
aplicação do adesivo pode ser realizada de maneiras variáveis, sendo polimerizados
imediatamente, ou juntamente com o cimento resinoso, sendo que pode ser executada
após concluído o preparo, tomando-se o cuidado de asperizar sua superficie no momento
da cimentação.

2.14.3 Cimentação propriamente dita

Caso o paciente tenha sido submetido a clareamento dental. Magne e Belser
(2003)

recomendam que se aguarde de duas a quatro semanas para a cimentação da

peça cerâmica, pois os remanescentes de oxigênio podem inibir a adesão. Holtan (1995)
salienta que deve-se ter cuidado quando da manipulação do laminado, pois constataram
uma redução da força adesiva quando ocorreu contaminação pelo amido utilizado para
lubrificar luvas de latex.
Neste momento será utilizado o cimento com a cor que selecionarmos, para que
se tenha um melhor resultado estético. Magne e Belser (2003) indicam que se utilize
resina fotopolimerizável regular para a cimentação de facetas, citando como vantagens o
tempo de trabalho maior, as propriedades fisico-mecânicas favoráveis e a maior
estabilidade de cor. Aconselham que se sele a resina e se coloque em água morna, de
modo a reduzir a espessura e facilitar a manipulação.
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Peumans (1999) prefere os cimentos fotoativados por este terem um maior
tempo de trabalho, proporcionando maior facilidade para remoção de excessos e menor
tempo para o acabamento, e por terem maior estabilidade de cor.
Chain e Baratieri (1998) consideram requisitos para os cimentos utilizados para
fixar facetas os seguintes: pequena espessura de película; cores especificas para
minimizar a aparência estética gerada pela translucidez da porcelana; cimentos
preferencialmente fotopolimerizaveis, por proporcionar maior tempo de trabalho,

e

propiciar que se remova excessos antes da polimerização.
Linden (1991) afirma que a opacidade da porcelana não tem interferência na
qualidade da polimerização, em laminados de até 0,70mm, considerados relativamente
finos.
Dumfahrt (1999) conclui que quando a faceta tiver a espessura entre 0,5 e
1,0mm não se tem problemas com o uso de cimentos fotoativados, mas indica que o uso
de cimentos de cura dual pode ser preferível para o sucesso clinico, e Peumans (2000)
destaca estudos que mostram altos graus de dureza de cimentos duais, devido a seu alto
grau de polimerização.
Chain e Baratieri (1998), destacam como vantagens dos cimentos resinosos: alta
resistência; dureza; baixa solubilidade em fluidos orais; unido micromecanica aos
tecidos do dente, ligas metálicas e superficies cerâmicas. Citam ainda como
desvantagens: possibilidade de infiltração marginal e sensibilidade pulpar; curto tempo
de trabalho (cimentos duais); dificuldade de remoção de excessos nas margens da
restauração. Destacam ainda que se prefira utilizar cimentos que proporcionem uma
espessura de película menor possível, pois send() pode-se ter: desadaptação da peça
protética; dificuldade de distribuição de tensões de forma homogênea sobre a
restauração, tornando-a mais suscetível à fratura; maior absorção de fluidos orais;
expansão do cimento resinoso; desgaste e; pigmentação.
Após a seleção do cimento resinoso, o mesmo deverá ser aplicado na superfície
interna da faceta, cuidando-se para que se faça a prova e cimentação de uma peça por
vez, em casos de facetas múltiplas. Deve-se pressionar, delicadamente, a faceta contra o
dente, podendo ser feito com o dedo, e então observar se o cimento está escoando em
todas as margens, sendo, é conveniente remover a faceta e colocar mais cimento, para
que não fiquem margens abertas. Com o auxilio de fio dental e sonda pode-se então
remover os excessos grosseiros, e constatando que a faceta esteja na posição correta,
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polimerizaremos.

Quando estivermos utilizando cimentos fotopolimerizaveis, deve-se

utilizar um maior tempo de exposição a luz polimerizadora.

2.15 Acabamentos

Como busca-se observar extravasamento de cimento resinoso nas bordas
da faceta, para ter segurança quanto ao correto selamento das margens da mesma, não é
incomum que tenhamos a presença de excesso de cimento que deverá ser removido a
fim de proporcionar uma manutenção da saúde gengival e um bom resultado estético.
A remoção de excessos pode ser conseguida através do uso de laminas de bisturi,
que ajam sempre no sentido da faceta contra o dente, para não fazer força no sentido de
deslocar a faceta. Podemos dispor ainda de matrizes e lixas metálicas e flexíveis, discos
flexíveis, pontas diamantadas de granulação fina, e fio dental. Para o acabamento
cervical, Baratieri et al. (2001) indicam o uso de afastador mecânico referência 260 da
Maillefer, o que permite uma melhor visualização das margens.
0 ajuste oclusal quando necessário, deve ser executado com pontas diamantadas
de granulação fina, sob refrigeração, e de forma cuidadosa, para reduzir os riscos de
trincas na porcelana. Quando se utilizar instrumentos rotatórios, é imprescindível o
repolimento da faceta, e para isto utiliza-se pastas especiais para cerâmica, aplicada com
auxilio de feltros e escovas especiais, pois, segundo Peumans (2000), a remoção do
glaze da porcelana pode provocar retenção de placa e irritação gengival.

2.16 POs-operatório

fundamental orientar o paciente sobre o procedimento que foi realizado e as
limitações que ele possui para evitar dissabores, por falta de cuidado. Hábitos
parafuncionais constituem uma contra-indicação para facetas de porcelana, mas mesmo
para pacientes que não tenham parafunção, é importante confeccionar placas que serão
usadas à noite no sentido de proteger as facetas. Pacientes que pratiquem esportes
podem requerer o uso de protetores bucais, para evitar danos as facetas e aos demais
dentes.
Magne e Belser (2003) orientam para que a higiene em torno das facetas se faça
de maneira convencional, com escova e fio dental. Quando for se fazer uma

18

manutenção no consultório, evitar raspagem e polimento na ausência de inflamação
gengival e placa bacteriana, e quando for necessário utilizar curetas, que se faça com
movimentos suaves e paralelos ao contorno gengival, evitando movimentos no sentido
raiz-coroa. Pastas de polimento ásperas, jato de bicarbonato de sódio e géis de
fluorfosfato acidulado devem ser evitados, pois podem provocar danos A. superficie

cerâmica, e perda de brilho.
0 paciente deve ser orientado quanto ao risco de roer unhas ou outros objetos,
quanto à apreensão de alimentos, e ingestão de alimentos com grande potencial para
manchar os dente e a porcelana.
No caso de falhas nas restaurações, o reparo pode ser realizado intrabucalmente,
mas sem utilizar ácido fluoridrico, pois Bertolini (1992) relatou riscos de queimaduras
localizadas, toxicidade sistêmica e em casos extremos até a morte.
Magne e Belser (2003) indicam o jateamento, com uma substância que consiste
de uma areia fina, com partículas de 30 micrômetros alterada com silica, que resulta
numa superficie áspera e incorporação da silica no substrato formando uma cobertura
triboquimica, que resulta numa boa adesão, para o posterior reparo com resina
composta.
Baratieri et al. (2001) indicam que devido A. dificuldade em se obter excelência
estética com o reparo, o mais aconselhável é confeccionar uma nova faceta.
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3 DISCUSSÃO
As facetas de porcelana tendem a ser uma forma de tratamento cada vez mais
procurada pelos pacientes e indicada pelos cirurgiões-dentistas, devido ao seu born
resultado em um período em que a estética cresce em valor dia a dia. Porém há que se
ter noção das limitações deste procedimento, para evitar que se criem expectativas que
possam ser impossíveis de ser alcançadas.
Magne e Belser (2003) consideram a porcelana um material biomimético, isto é,
que reproduz com grande fidelidade o esmalte dental, com sua característica estética e
mecânica, desta forma proporcionando satisfação e durabilidade ao tratamento. Relatam
também suas vantagens em relação as facetas de resina composta, que tendem a
apresentar deficiência estética, integridade marginal instável, efeitos deletérios sobre a
saúde gengival e índice de sobrevida reduzido com o tempo. Devido as característica da
porcelana, semelhantes ao esmalte dental, apontam ainda que a restituição da espessura
do esmalte em paciente idosos, representa um esforço combinado de estética e função,
que visa reverter as manifestações estéticas no processo de envelhecimento dos dentes,
através de restaurações adesivas.
Peumans (2000) afirma que a porcelana retém menos placa que o esmalte, sendo
esta mais rapidamente removida, e com uma vitalidade reduzida, proporcionando urna
resposta periodontal de aceitável a excelente, clinicamente.
Magne e Douglas (2000) encontraram, em estudos in vitro, resultados
semelhantes quanto a flexão, em dentes higidos e facetados, demonstrando que a faceta
de porcelana cumpriu o papel do esmalte reduzido. Avaliaram também, quanto à flexão,
dentes com caries classe III mesial e distal, após abertura para endodontia, e após
restaurados, sem o uso de pinos intracanais. Concluíram que após cada redução na
estrutura dentária, diminuiu a resistência do dente, mesmo após a restauração.
A faceta de porcelana constitui-se num tratamento de grande longevidade,

e

excelente estética, quando bem indicado, mas deve-se ter muito cuidado no preparo.
Magne, Versluis e Douglas (1999) assinalam ser fundamental que se realize um desgaste
uniforme, para melhorar a estética e resistência da faceta de porcelana, proporcionando
uma configuração favorável, espessura suficiente e homogênea da cerâmica, combinada
com uma espessura minima de cimento adesivo.
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Peumans (1999) cita a importância de que as margens do preparo sejam em
esmalte, o que reduz a chance de ocorrer microfratura do cimento resinoso.
Magne e Douglas (1999), apud Stokes e Hood, relatam que dentes restaurados
com facetas de porcelana comporta-se tal qual dentes higidos, em termos de fratura
radicular por impacto.
Dumfahrt e Schaffer (2000) avaliaram 191 dentes restaurados com facetas, e
quanto à fratura, encontraram 97% de sucesso em 5 anos, e 91% de sucesso em 10,5
anos. Os casos de insucesso foram todos em pacientes onde houve exposição dentindria
durante o preparo, sendo que em nenhum destes casos ocorreu deslocamento da faceta,
apenas fratura de parte dela. Encontraram retração gengival e sangramento papilar em
facetas cujo término estava ao nível gengival ou subgengival. Através de pesquisa de
satisfação, constataram que 99% dos pacientes acharam o resultado estético excelente, e
1% acharam aceitável, e estes casos foram quando os dentes facetados estavam
escurecidos.
Peumans (2000) alerta que um dos maiores problemas, a longo prazo, é a
alteração de cor do cimento resinoso, que pode aparecer nas margens,

e Hekimoglu,

Anil e Etikan (2000) escrevem que fatores que podem contribuir para a alteração de cor
dos cimentos resinosos são acúmulo de corantes, desidratação, sorção de líquidos,
infiltração, adesão fraca, rugosidade na superficie, degradação química ou fisica,
oxidação que produz peróxidos coloridos.
Magne, Versluis e Douglas (1999) ressaltam ainda que as mudanças de
temperatura, a qual os dentes anteriores estão constantemente expostos, podem induzir a
falhas nas facetas de porcelana.
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4 CONCLUSÃO

Observamos através desta revisão de literatura, que a técnica de facetas
laminadas de porcelana tem um grande potencial no arsenal da dentistica, por aliar
conceitos de estética e preservação de estrutura dental, conceitos estes, cada vez mais
presentes, não so na odontologia, como em areas mais abrangentes na sociedade
moderna.
Avaliamos ser de fundamental importância interagirmos com o nosso paciente,
para captar seus desejos, anseios e expectativas, quanto ao tratamento a ser executado,
pois apesar dos grandes avanços da odontologia adesiva, e das cerâmicas odontológicas,
este tratamento tem limitações e contra-indicações, que podem levar a falhas e
insucessos precoces.
0 operador deve ter conhecimento apurado sobre os tipos de porcelana que
podem ser utilizados, e suas características quanto A. indicação do caso a ser tratado, bem
como um treinamento para executar um preparo compatível, e uma comunicação
eficiente com o técnico do laboratório.
Diante do exposto, consideramos a técnica de facetas laminadas de porcelana
uma alternativa segura, duradoura e eficiente dentro da dentistica, e que tende a
melhorar com os avanços dos sistemas adesivos que melhoram a adesão à dentina.
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