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RESUMO

0 objetivo deste trabalho foi o de avaliar através de uma revisão de literatura, qual
seria o material mais indicado para a realização de restaurações indiretas em
dentes posteriores. Somado a isto visou-se analisar qual o material que apresenta
maior longevidade clinica

e melhores propriedades para restaurar dentes

posteriores aliando estética e função.
Palavras-chave: inlay, onlay, cerâmica, resina.

,

ABSTRACT
The aim of this paper was to examinate through a literature revision, which
material would be the most indicate to make indirect restorations in posterior teeth.
In addition we analyze which material has the mayor clinical longevity and better
properties to restore posterior teeth join aesthetics and function_

Key-words: Inlay — Onlay, ceramic, resin_

INTRODUÇÃO

Atualmente, vivemos em uma sociedade em que a busca pela estética
aumenta diariamente. Nos deparamos com uma grande diversidade de materiais
fornecidos pelos mais diversos fabricantes, que tem investido muito na busca de
um material "ideal" para dentes posteriores que associe estética, longevidade e
função semelhantes a estrutura dental perdida.
A estética é uma das maiores exigências dos pacientes no consultório
odontológico. Devido a isso, os materiais oclontologicos vêm sendo inovados a
cada dia e pesquisas sendo feitas para que estes se tornem cada vez melhores,
pois além da estética, a função e a forma são importantes.
A primeira opção para troca dessas restaurações é a resina composta de
uso direto, porém esta apresenta algumas deficiências que ainda não foram
superadas. A principal delas é a contração de polimerização que acaba por gerar
infiltrações na interface dente restauração ou microfraturas e trincas no dente,
além de dor pós operatória.
Outro problema que as resinas de uso direto apresentam é a di fi culdade
de uma polimerização total e uniforme em toda a restauração. Em conseqüência
disto, ocorreu a surgimento de restaurações de resina e porcelana para uso
indireto para tentar minimizar esses problemas.

Isso levou a criação de uma grande diversidade de materiais, entre os
quais temos que optar para oferecer a nossos pacientes, mostrando as vantagens
e desvantagens de cada um e em que caso deve-se usar cada material.
Através de uma revisão de literatura comparando resina indireta

e

cerâmica iremos tentar facilitar a escolha de um desses materiais que possam
cumprir os requisitos básicos de uma restauração estética ampla em dentes
posteriores, já que em restaurações conservadoras e moderadas o material de
eleição é a resina composta de uso direto.

REVISÃO DE LITERATURA

Em 1996, LYNDE et al., escreveram um artigo que tinha como objetivo
avaliar por um tempo a estabilidade dimersional de duas resinas compostas
indiretas, polimerizadas por luz. Vinte modelos com preparos classe II foram
construidos a partir de um modelo metalico (padrão). Em metade foram
construídas inlays com a resina composta Brilliant Dentin, e na outra metade com
a resina composta Triad. Os testes foram feitos após 1, 3 e 10 dias da confecção,
em que colocaram as peças no modelo padrão e através de réplicas foram
medidas as fendas formadas na margem gengival. Os resultados encontrados
foram de que a resina composta Triad melhorou sua adaptação em comparação
do dia 1 ao dia 10. Já a resina composta Brilliant Dentin não apresentou nenhuma
variação significante em nenhum período. Concluíram que, como foi sugerido
pelos resultados desse estudo, há diferenças entre os sistemas de resinas
compostas para confecção de inlays/ onlays no que diz respeito a estabilidade
dimensional após 10 dias de sua confecção.
DAVIES et al. 1997, fizeram um estudo simulando um reparo de uma
restauração indireta de resina composta con resina composta convencional. A
resina composta indireta utilizada foi a Herculite XRV, e as diretas pam os reparos
foram a Herculite XRV, a TPH e a Charisma. Os reparos foram feitos com e sem
agente adesivo. A força de tensão diametral dos reparos foi significantemente
menor que as das restaurações sem reparos. 0 uso do adesivo aumentou a força

1)

de adesão obtida quando os reparos foram realizados com Herculite XRV e TPH.
Não observaram diferenças significativas quando observados os resultados das
resinas compostas Herculite XRV e TPH, mas a Charisma apresentou o menor
força dos reparos. A conclusão que os autores chegaram é que as restaurações de
resinas compostas indiretas podem ser reparadas com resinas compostas
convencionais desde que aplicando um sistema adesivo intermediário. Isto é
considerado como uma das grandes vantagens em relação as restaurações
indiretas cerâmicas.
TOUATI & AIDAN (1997),

compararam as propriedades físicas e

mecânicas das resinas compostas indiretas da primeira geração com as da
segunda geração e suas possibilidades clinicas. 0 uso de restaurações adesivas
indiretas permitiu melhor contato proximal, excelente morfologia oclusal, exatidão
marginal e redução na contração do cimento resinoso. A primeira geração era de
resinas compostas de microparticulas, as quais falharam devido a baixa força de
tensão, baixo modulo de elasticidade e baixa resistência à abrasão: devido a baixa
porcentagem de partículas inorgânicas e alta de resina composta exposta. Apesar
das várias formas de polimerização (luz, calor, pressão e laser de argon) a primeira
geração continuou frágil e sujeita a lascar, apresentando variação de cor e abrasão
oclusal. As resinas compostas dessa geração encontradas no mercado eram:
Dentacolor. SR lsosit N, Visio-Gem. A segunda geração foi considerada aceitável
para uma alternativa a cerâmica em alguns casos. As resinas compostas
encontradas no mercado são: Artglass (Kulzer), Conquest (Jeneric Pentron),
Colombus (centres e Metaux), Targis (lvoclar — Vivadent), Belleglass HP (Belle de
Saint Claire Kerr). A força de flexão vai de 120 a 160 mPa, o volume inorgânico é
de 66% e a matriz orgânica é de 33%. Houve uma minima contração de
polimerização, existiu adesão ao metal de coroas e pontes, e

a resistência a

abrasão foi similar a do esmalte. De acordo com o autor, foram indicadas para
inlays, onlays, veneers, coroas tipo jaqueta, Drotese sobre implante, para redução
de estresse oclusal em pacientes com bruxismo, devido a elasticidade e absorção
de forças. São resinas compostas microhibridas, e

as vezes chamadas de

polímeros cerâmicos, pois possuem uma alta densidade de partículas cerâmicas.
Além disso o autor ainda citou as resinas compostas de geração intermediária,
como Solidex, Tetric Lab, Herculite XRV Lab, que não poderiam ser classi ficadas
como de Segunda geração pois não possuem certas características como:
propriedades mecânicas altas, alta porcentagem de micropartículas inorgânicas, e
adesão ao metal, e poderiam ser utilizadas em casos clínicos específicos.
GARONE & BURGER (1998), descreveram as vantagens e desvantagens,
indicações e contra — indicações, nos preparos de inlays e onlays metálicas e
estéticas (porcelana e resina composta). Para os autores, a resina composta foi o
melhor material restaurador estético para restaurações diretas. A utilização de
resinas compostas para restaurações indiretas, surgiu para tentar contornar os
problemas existentes na técnica direta. Como a polimerização é feita fora da boca.
no momento da cimentação a pega já sofreu a contração, apresentando assim um
melhor vedamento marginal. Também tornou-se possível conseguir um maior grau
de conversão dos monômeros por meio de polimerização melhor e mais completa.
Além de, melhor anatomia, superfícies lisas e melhor ponto de contato.
HAYASHI et al., (1998), realizaram um estudo para avaliar

o

comportamento clinico das restaurações em porcelana durante seis anos e
verificou que 92% das restaurações permanecem em boas condições.
descoloração marginal ocorreu em 23% e a adaptação marginal falhou em 13%
das restaurações devido a microfraturas.
A incidência de sensibilidade pós operatória ocorreu em 14% das
restaurações no estudo realizado por HAYASHI et al. (1998); 22,4% quando
cimentados com cimento de ionômero e apenas 6.7% quando com resina de dupla
polimerização. Outros estudos mostram indices menores como 4%. Esta
sensibilidade pode ocorrer devido a trauma durante o preparo, ressecamento e
ataque acido excessivo na dentina e contração de polimerização do compósito.

FRADEANI E BARDUCCI, em 1996, recomendaram a utilização de bases
de ionômero de vidro principalmente em cavidades profundas para proteger a
polpa e reduzir a sensibilidade pós-operatória.
Para a realização de inlay/onlay cerâmicas o paciente deve ser de baixo
risco a cárie , o preparo deve estar supra gergival, a oclusão deve ser favorável e
os pacientes devem ser controlados periodicamente.
Para trabalhar com restaurações cerâmicas é necessário que se conheça
o material e as propriedades do mesmo. Essas restaurações tendem a fraturar ao
mínimo esforço quando provadas na cavidade oral. A união adesiva destas ao
dente é que irá determinar a resistência adequada. A cimentação adesiva protege
a restauração de sofrer deslocamento e deflexão, tornando-a resistente ás forças
oclusais. A resina polimerizada abaixo da restauração cimentada adesivamente
fornece uma camada de espessura e rigidez uniformes, que determina uma zona
adequada para alivio do estresse.
0 preparo deve ter espessura adequada, considera-se que 1 a 2.5mm
são limites seguros para restaurações em cientes posteriores. Espessura acima
deste limite não aumenta a resistência e pode até diminui-la. A porcelana é friável
e margens finas podem fraturar. 0 preparo deve incluir um chanfro profundo ou
ombro arredondado para fornecer uma espessura segura. 0 bisel no ângulo cavo
superficial não é indicado pois irá produzir fina espessura de porcelana. Os
ângulos internos devem ser arredondados com

o objetivo de facilitar os

procedimentos laboratoriais e diminuir áreas de propagação de fraturas no
material.
A execução de uma inlay é sempre preferível a uma onlay. pois permite
manter o contato cêntrico com o arco antagonista em dente natural e diminui o
desgaste sem enfraquecer o dente. Quando necessário o preparo tipo onlay, o
contato da porcelana com o dente natural antagonista durante os movimentos
laterais deve ser minimo. 0 preparo deve ser o mais conservador possível.

I:

evitando-se que a interface dente/restauração esteja sob forças oclusais pesadas
o que aumenta o risco de fraturas.
Após a realização do polimento e glazeamento a restauração cerâmica
IPS Empress apresenta as mesmas propriedades do esmalte dental, evitando
desgaste abrasivo dos dentes antagonistas, o que era considerado uma das
maiores desvantagens das restaurações cerâmicas , e mantém translucidez similar
a dos dentes naturais (HOLLAND,W, 1998).
MONDELLI et al. (1998). abordaram diversas técnicas co -n diferentes
materiais para a realização de restaurações indiretas. A primeira tentativa de
realizar restaurações indiretas de resina composta foi feita por JAMES

e

YAROVESKY. em 1983, utilizando a resina lsosit. Após. vários outros sistemas
foram introduzidos no mercado , sendo cue a maioria difere entre si nas
características manipulativas, composição da resina e métodos de polimerização.
0

sistema Kulzer Inlay CS utiliza uma resina fotopolimerizavel

convencional, com 80-85% em peso de carga vitro-cerâmica. Este sistema permite
a sua utilização tanto da forma direta, como indireta. Após confeccionada é levada
a uma unidade fotopolimerizadora Translux Lightbox durante 6 minutos para
aumentar a dureza do material.
0 sistema Dentacolor VS consiste em uma resina especial termopolimerizável com variedades de pós opacos e pastas nos vários tons para
cervical, corpo e incisal permitindo uma ceracterização intrínseca. Possui uma
unidade fotopolimerizadora (Dentacolor XS) que contém uma lâmpada xenon
estroboscopica que proporciona uma polimerização rápida de 90 segundos para
cada incremento.
0

sistema SR-ISOSIT (IVOCLAR) utiliza uma resina composta

termopneumopolimerizável que compõe-se de BIS-GMA, tendo como carga o
Aerosil. A polimerização é realizada no aparelho EDG, de fabricação nacional por
10 minutos a 120 graus sob seis atmosferas de pressão. O Targis Vectris (Ivoclar)

utiliza um compósito e um sistema de fibras e é recomendado pela ata qualidade
de cerômero. Este promove estética de uma cerâmica com resistência flexural e
controle de cor de uma resina. A restauração final é fotocurada em um forno com
alta performance, especialmente desenvolvido para o Targis. 0 fabricante reporta
que a quebra da carga do Targis/Vectris é similar â coroas metalocerâmicas
fundidas , que a força flexural do pântico Vec:tris é aproximadamente 1000 Mpa e
que o módulo de elasticidade é similar ao da dentina.
Assim como o ISOSIT o sistema Vitapan é composto de uma resina
composta monopasta termopneumopolimerizável. A polimerização pode ser
realizada no aparelho Vita Airomat a 125°C durante 15 minutos sob seis
atmosferas de pressão ou até mesmo numa mufla, iniciando o processo em água
fria, aquecendo lentamente até atingir 100°C e mantendo a polimerização durante
30 minutos a essa temperatura.
0 sistema EOS (VIVADENT) apresenta uma grande vantagem de ser
confeccionado no próprio consultório de forma indireta em uma única sessão.
Uma peculiaridade desse sistema está no processo de moldagem e confecção do
troquél que utiliza uma silicona para moldagem e outra especial para obtenção do
modelo de trabalho onde é confeccionada a restauração.
0

sistema HERCULITE XRV-LAB inclui urna resina composta

microhibrida com extensa variedade de cores da escala Vita

e corantes. A

polimerização é feita através da luz visível e calor, sendo necessária a colocação
incremental das diversas cores para cervical, permitindo uma caracterização
intrínseca mais próxima do real.
0 sistema BELLE GLASS HP é outro sistema curado corn elevada
temperatura e pressão. 0 material é composto de dimetacrilato uretano e
dimetacrilato resinoso com camada de 74% de carga de vidro de borosilicato com
0,6 pm de tamanho de partícula em média. A polimerização é feita a 135°C e a
80psi de pressão. 0 sistema também usa nItrogenio numa câmara de cura para
eliminar oxigênio durante o ciclo de cura, pois o oxigênio é conhecido por competir
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com o carbono na dupla ligação e pode limitar o grau de polimerização. Mudando
o

oxigênio por nitrogênio consegue-se melhor conversão

e melhora

as

propriedades físicas. A taxa de abrasão de 1,2 pm por ano é mais baixa que a do
esmalte reduzindo assim o desgaste e degradação da superfície que ocorrem com
freqüência em materiais de resina composta convencional.
As vantagens das técnicas indiretas estão relacionadas com a maior
longevidade, resistência ao desgaste, melhor profundidade de polimerização. boa
adaptação marginal e relativa ausência de sensibilidade pós operatória (JORDAN.
et al.1991). Pelo fato da polimerização ocorrer fora da boca podemos ter um maior
controle da contração de polimerização.
Quando comparadas as resinas corn as porcelanas estas são superiores
em estética, estabilidade de cor, resistência a abrasão, desempenho clinico, entre
outros fatores.
Para a cimentação destas restaurações os cimentos de dupla
polimerização são preferidos por possibilitarem a polimerização física por luz
halógena e química induzida por aquela, permitindo assim uma completa reação
nas areas internas onde a luz não pode alcançar. Outra vantagem do cimento
resinoso em relação aos demais refere-se a adesão à estrutura dentinária e ao
vedamento das interfaces da restauração. Porém, o cimento Dual apresenta
evidências de contração de polimerização e alguns trabalhos mostram que a
contração desse agente cimentante é maior que a resistência adesiva entre ele e
a dentina. A adesão parece ser efetiva entre o cimento e a restauração, mas não
entre o cimento e a dentina. Assim, a restauração deveria apresentar a melhor
adaptação possível para que a película fosse minima e sofresse menor índice de
contração de polimerização.
A contração de polimerização é urna das principais preocupações na
confecção de restaurações de resina composta e a região cervical proximal é a
area mais critica já que o esmalte é pouco espesso ou inexistente. Assim, as

técnicas indiretas surgiram para reduzir esse problema, reduzindo a infiltração
marginal, embora este problema ainda não tenha sido completamente eliminado.
Os inlays/onlays de resina composta apresentam como grande
desvantagem em relação as porcelanas a estética a médio e longo prazo, pois
mesmo que devidamente confeccionados perdem seu brilho superficial, enquanto
que a porcelana permanece altamente polida

e

com sua translucidez

característica. Em relação ao preparo cavitario, ambas as técnicas são muito
semelhantes.
KRAMER N., et al. 1999, com o objetivo de avaliar clinicamente o
comportamento de restaurações cerâmicas do tipo inlay/onlay em dentes
danificados com margens localizadas em dentina e com proteção de cúspide
localizada abaixo da junção amelo-cementária utilizaram o sistema IPS Empress
Foram realizadas 96 restaurações em 34 pacientes por 6 clínicos e realizada
avaliação pelo sistema USPHS modificado. Na avaliação 7% das restaurações
tiveram que ser substituídas, 4% devido a fratura e 3% requereram tratamento
end6dontico. Após 4 anos de avaliação clinica ocorreu 7% de falhas e 79% das
restaurações apresentavam margens deficientes.
LAMBERT! E BEZERRA (2000), através de uma revisão de literatura
avaliaram que apesar de todas as vantagens alcançadas, as restaurações em
resina ainda não preencheram todos os requisitos ideais de um material
restaurador. Assim, pode-se lançar mão de utilização da porcelana pura como
material restaurador posterior.
A porcelana vem sendo utilizada desde 1960 e a sua indicação tem
aumentado significantemente. Em 1990 a ADA publicou um estudo no qual
mostrou que cerca de 71% das coroas realizadas apresentavam porcelana na
sua composição (Rosenblun).
A sua popularidade advém de sua estética, devido a aparência mais
natural. As restaurações em porcelana pura para dentes posteriores do tipo

inlay/onlay surgiram em 1985. Os problemas como a fragilidade, e integridade
marginal associados a um meio inadequado de cimentação determinaram os
fracassos das primeiras restaurações. Desde então muita evolução ocorreu na
qualidade deste material, principalmente no que diz respeito a resistência a
fratura. 0 surgimento dos cimentos adesivos também permitiram grandes avanços
nos resultados clínicos.
As restaurações inlay/onlay em po -celana apresentam opções de cor,
determinando excelente estética, estabilidade de cor e resistência a descoloração,
isto é considerado uma grande vantagem ern relação as resinas e compbmeros.
Além disso, por apresentarem uma superf cie mais lisa propiciam um melhor
controle de placa, tem alta resistência a abrasão, biocompatibilidade

e

radiopacidade semelhante ao esmalte.
VILLELA, et al. (2000), realizaram urn estudo com a finalidade de avaliar
o comportamento clinico e laboratorial de restaurações do tipo: lnlay/Onlay
considerando a lisura superficial, cisalhamento e dureza de diferentes materiais.
Foram utilizados dois tipos de resinas compostas (Glacier e TPH). um
compômero (Dyract), e confeccionados seis corpos de prova de cada material,
sendo realizados dois tipos de polimento. O primeiro foi realizado com pontas
diamantadas FF (KG) e discos Sof-lex (3M) e o segundo com pontas diamantadas
FF (KG) e Enhance (Dentisply). Nos testes de dureza foram confeccionados 3
corpos, um de cada material e feitas cinco medidas em diferentes pontos. No teste
de cisalhamento foram confeccionados 15 corpos de cada material e divididos em
3 grupos: 1 controle, 1 foi colocado em estua a 100 graus por 5 minutos e outro
em polimerizador de resina tipo EDG, com 90 libras de pressão a 100 graus por
cinco minutos.
Na avaliação clinica foram considerados os aspectos de degradação
marginal, desgaste e manchas. Isto através do exame visual com sonda
exploradora, espelho clinico e lupa nas restaurações que estavam em boca de 12
a 24 meses.
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Nos resultados de lisura superficia e análise de variância não houve
diferença significativa. Na analise dos polimentos tipo 1

e 2, o polimento 1

apresentou melhor lisura de superfície, e o Dyract foi o que apresentou a melhor
lisura superficial com o polimento 1 e houve diferenças signi fi cativas em relação
ao polimento 2.
Pelos resultados obtidos nos testes de dureza observou-se que o
Compômero Dyract apresentou a maior média de dureza , mesmo contendo uma
menor quantidade de partículas inorgânicas que as resinas compostas.
Nos testes de resistência ao cisalhamento a resina composta TPH
apresentou a maior média, sendo significativa somente quando comparada a
resina Glacier que apresentou a pior média. Em relação ao tipo de cozimento , não
houve diferença significativa, embora tanto com o EDG quanto com a estufa
apresentaram os melhores resultados. Clinicamente não houve diferença entre os
materiais.
MANHART et al. (2001), com a finalidade de avaliar o desempenho
clinico durante 3 anos de inlays cerâmicos e resinosos realizaram 47 inlays em
cerômeros (Tetric. Blend-a-Lux. Pertac) e 24 cerâmicos (Empress) com o auxilio
de sete estudantes sob a supervisão de um experiente dentista. A avaliação
clinica de 58 restaurações (82%) foi realizada após 3 anos, obtendo-se como
resultado clinicamente excelente ou aceitável um total de 100% nas restaurações
cerâmicas e 89% nas restaurações em cerômeros. Três restaurações de resina
falharam durante o primeiro ano e tiveram que ser substituídos durante o segundo
período de avaliação. Todas as falhas ocorreram em molares revelando uma taxa
significativamente mais elevada comparada com pré-molares. As restaurações
cerâmicas apresentaram uma melhor manutenção da forma anatômica

e

integridade marginal. As inlays em cavidades pequenas apresentaram melhores
resultados quanto a descoloração e integridade marginal.

IS

Como opção restauradora em relação as restaurações metálicas
fundidas , os inlays/onlays de resina corrposta ou cerâmica apresentam a
vantagem principal de serem estéticos (BARATIERI, et al. 2001).
Por serem executadas por meio de uma técnica adesiva, as restaurações
semidiretas e indiretas com resina composta não requerem a cobertura de
cúspides como medida preventiva ou no sentido de reforçar a estrutura dental.
como é necessário nas restaurações metálicas não adesivas (JACKSON. 1990)
Por outro lado , estas restaurações devem ter espessura maior do que as
restaurações metálicas, esta exigência mostra que as resinas apresentam uma
menor resistência a fratura.
Quando comparados aos inlays!onlays cerâmicos os de resina
apresentam a principal vantagem de serem executados mediante uma técnica
menos critica na etapa laboratorial, o que os torna mais baratos. Outra vantagem
esta no fato de serem mais facilmente reperados em caso de necessidade e a
facilidade de acabamento e polimento após o ajuste oclusal. 0 qual sempre deve
ser feito após a cimentação o que não conseguimos com as porcelanas. pois
quando é realizado o ajuste na porcelana acaba-se por remover a camada vítrea
deixando uma superfície áspera o que vai ocasionar um maior desgaste nos
dentes antagonistas.
COTERT. et al. (2001). realizaram um estudo para avaliar a resistência a
fratura de cúspides, em dentes molares humanos extraídos. com cinco diferentes
materiais restauradores. Foram utilizados oitenta e quatro dentes divididos em
sete grupos. Os primeiros cinco grupos receberam preparos mésio-ocluso-distal
(MOD) e foram restaurados com amalgama de prata misturado corn cimento de
dimetacrilato de uretano (1), resina composta direta (2), resina composta indireta
(3), restauração metálica fundida (4), restauração cerâmica indireta (5) e os outros
dois grupos foram os de controle, um com o dente higido e o outro somente com
preparo MOD sem restauração. Após a realização das restaurações foram
submetidos a uma carga axial até que estes sofressem fratura. Os resultados

obtidos mostraram que os dentes sem restauração ficam mais frágeis, mas não
houve diferença estatisticamente significativa entre os demais grupos que
apresentavam os diferentes tipos de materiais restauradores.
A preocupação com as limitações das cerâmicas como friabilidade e
sensibilidade de técnica. abrasividade e dificuldade de reparo levou ao aumento
da busca de técnicas de restaurações indiretas a base de polímeros. O Artglass é
uma resina composta micro-híbrida de nova geração, formulada com grande
quantidade de microfilamentos cerâmicos

e sensível a luz. É um polimero

otimizado com cerâmica, as propriedades estéticas são promovidas pelo alto
conteúdo de carga inorgânica, enquanto que a matriz orgânica assegura as
facilidades de manipulação das resinas. 0 sistema de polimerização utiliza luz
estroboscopica, que emite sua maxima i tensidade por 20 milisegundos

e

permanece no escuro por 80 milisegundos, de modo a permitir que as moléculas
já polimerizadas "relaxem". A vantagem é sua capacidade de ser acabada e polida
clinicamente, além de apresentar facilidade técnica de reparo, custo mais baixo e
modulo de elasticidade que possibilita po - encial abrasivo reduzido ao dente
antagonista.
O Artglass possui resistência flexural 50% maior que a porcelana.
reduzindo a incidência de fraturas (WOODS, 1998).
Com o advento dos cerômeros, o clinico tem várias opções e materiais
disponíveis para selecionar, de acordo corn cada opção clinica nesse caso
Artglass após dois anos de acompanhamento, mostrou-se e ficiente

o
no

restabelecimento biológico e da função, promovendo o sucesso do tratamento.
THORDRUP et al. (2001) com o objetivo de avaliar clinicamente o
desempenho de restaurações indiretas e diretas do tipo inlay realizaram 15
restaurações cerâmicas diretas (Cerec Cós 2.0), 15 resinas diretas (Brilliant Direct
Inlay), 14 cerâmicas indiretas (Vita Dur N) e 14 resinas indiretas (Estilux) em 37
pacientes de acordo com as instruções dos fabricantes e realizaram avaliações no
método CDA modifi cado durante o período cle 5 anos. Obtiveram corno resultado

-1

0

desta pesquisa que em 88% dos casos as restaurações apresentavam-se
clinicamente satisfatórias, não havendo diferença significativa entre os diferentes
tipos de material utilizado. As falhas que ocorreram na resina direta foram devidas
a recidiva de cárie, nas resinas indiretas devido ao lascamento e às porcelanas
tanto diretas como indiretas devido à fratura.
As restaurações cerâmicas apresentam melhores propriedades físicas e
mecânicas, o que pode levar a maior longevidade quando comparadas com as
resinas. Apresentam condutibilidade térmica similar à da estrutura dental, o que
pode reduzir a sensibilidade associada a essas restaurações. são fortes

e

apresentam considerável longevidade, radiopacidade semelhante à estrutura
dental e menor acúmulo de placa (BARATIERI, et al. 2001).
DILLENBURG, et al. (2002), com o objetivo de avaliar clinicamente o
desempenho de restaurações tipo onlay/inlay de porcelana utilizaram 30 pacientes
com adequadas condições de saúde periodontal

e

que apresentavam

restaurações de amálgama amplas e deficientes. Foram confeccionadas 30
restaurações tipo MOD, sendo 5 inlays e 25 onlays.
Os preparos cavitários foram executados com

o

kit de pontas

diamantadas inlay/onlay (KG Sorensen) e seguindo as regras de preparo proposta
por Garber e Goldstein com exceção do bisel oclusal. Todas as restaurações
foram confeccionadas pelo mesmo ceramista utilizando-se a porcelana Duceram
LFC e seguindo as instruções do fabricante.
As restaurações foram examinadas clinicamente de acordo com o método
USPHS modificado, considerando-se

o

desgaste, integridade marginal,

reprodução de cor, sensibilidade pós operatóia, reincidência de carie e fratura
Os resultados após seis anos de avaliação clinica foram satisfatórios, pois
as restaurações se apresentaram lisas con contatos proximais adequados e
nenhum desgaste oclusal ou carie secundaria, a descoloração marginal ocorreu
em 10% das restaurações, principalmente na região proximal, relacionado a
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dificuldade de acesso para a realização do acabamento e polimento nesta area.
Apenas um caso de fratura ocorreu entre as 30 restaurações realizadas. Este foi
parcial de um onlay após dois anos de uso clinico, e deu-se devido ao preparo
inadequado na região central da superfície oolusal, deixando pouca espessura de
porcelana. Apesar da porcelana ser um material friável, uma resistência
significativa da restauração é alcançada ern virtude da técnica de cimentação
adesiva, minimizando a ocorrência de fraturas.
SILVA NETO et al. (2002), avaliaram a aderência do biofilme bacteriano
in vitro sobre a superfície de dois materiais restauradores estéticos indiretos.
resina Solidex (Shofu) e cerâmica Omega 900 (Vita), a partir da imersão destes
em um meio de cultura sacarosado contendo Streptococcus mutans.
Foram confeccionados para cada material 15 corpos de prova cilíndricos,
deixados por tempos de 24, 72 horas e 7 dias. Após decorridos os tempos, cada
corpo de prova foi removido do meio e lavado em solução de formol a 10%. Após
foram secos em estufa a 37 graus por 48 horas e posteriormente corados com
solução de fucsina a 2% por 1 minuto. Os corpos de prova foram lavados e secos
a temperatura ambiente para posterior análise em estereomicroscópio.
A análise em estereomicroscópio demonstrou diferenças significativas da
quantidade de biofilme aderida aos materiais entre os tempos de 24, 72 horas e 7
dias de imersão, havendo uma maior espessura no final dos 7 dias. Entre os
grupos de materiais, houve uma ligeira diferença visual quando as amostras foram
analisadas no estereomicroscópio com 50 vezes de aumento, obtendo-se uma
maior quantidade de biofilme aderido na resina Solidex.
Após análise detalhada dos resultados obtidos, chegou-se a conclusão
que ambos os materiais testados apresentaram aderência significante de biofilme.
sendo que a resina Solidex apresentou visualmente maior aderência, quando
analisados ao estereomicroscópio. A quantidade de biofilme aderida aos materiais
aumentou proporcionalmente ao tempo de permanência no meio de cultura. Não

houve diferença estatística significante entre a quantidade de biofilme aderida nos
dois materiais.
Embora os trabalhos encontrados na literatura estejam relacionados na
sua grande maioria aos materiais resinosos diretos , e

levando-se em

consideração que a composição das resinas indiretas é praticamente a mesma
das diretas, mudando apenas na quantidade de carga inorgânica existente dentro
de uma matriz orgânica. Baseado nestas informações observa-se a grande
possibilidade de acúmulo de biofilme na superfície de restaurações com estes
materiais, o que poderia ser por demais daroso â saúde periodontal dos dentes
envolvidos.
FELIPPE et al (2002), demonstraram através de uma técnica organizada
que é possível hoje a realização de restaurações estéticas amplas em dentes
posteriores com resina composta.
Avaliaram que a escolha da porcelana para restaurações em dentes
posteriores apresenta algumas desvantagens como a obrigatoriedade do técnico
para fazer a restauração. A porcelana feldspática que é a mais usada e mais
barata apresenta maior incidência de fraturas em relação as resinas e polímeros e
as cerâmicas especiais tornam o custo elevado limitando o acesso ao tratamento.
Outra vantagem que os trabalhos mais recentes mostram

é que a resina

apresenta modulo de elasticidade mais parecido com o dente, resultando em
poucos casos de fratura de corpo das pegas quando em função clinica
0 método para realização da técnica indireta tanto em restaurações
cerâmicas quanto em resinas envolve o preparo que é feito pela remoção da
restauração antiga por motivo de fratura, estética ou recidiva de cárie. Após a
remoção do defeito é realizado o preenchimento de áreas retentivas para evitar a
remoção de mais estrutura dental sadia. A seguir realizamos a redução de
cúspides debilitadas, quando essas são de contenção cêntrica a redução é de
2mm contra 1,5mm para as não cêntricas, o profissional deve pedir ao paciente
para realizar os movimentos de lateralidade para verificar a presença de 2mm nos
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locais de sulcos, vertentes triturantes e fossas principais. 0 afastamento das
margens da caixa proximal do dente vizinho deve ser de pelo menos 0,5mm para
facilitar etapas laboratoriais e clinicas. 0 preparo deverá ter expulsividade entre 8
e 15 graus, paredes lisas e ângulos arredondados. Com o preparo pronto é feita a
moldagem que pode ser parcial ou total dependendo do número de dentes
envolvidos e após é confeccionado o provisório que normalmente é feito de
acrílico e serve para estabilizar a posição dc dente que foi moldado e proteger a
cavidade dando conforto ao paciente.
Após a etapa laboratorial em uma segunda sessão é realizada a
cimentação da peça, antes da cimentação a peça é provada, ajustada e após é
realizado o jateamento interno da pega e a cimentação com cimento resinoso e
isolamento absoluto do campo operatório.
Inlays e Onlays de resina composta constituem urna excelente alternativa
para as restaurações de dentes posteriores e o sucesso está relacionado ao
cuidado dispensado em cada passo operatório.
PINTO et al. (2002), realizaram um estudo para avaliar in vitro a
microinfiltração marginal em cavidades classe II, abaixo da junção amelocementaria, restauradas com Inlay de porcelana, em função de quatro agentes
cimentantes diferentes. 0 objetivo deste trabalho foi analisar

e avaliar a

microinfiltração marginal em restaurações indiretas do tipo inlay de porcelana. na
superfície cervical, localizada em dentina. Para a realização deste foram utilizados
40 dentes terceiros molares humanos, recegtemente extraídos, livres de caries ,
defeitos estruturais e trincas. Após a limpeza os dentes foram examinados com
lupa estereoscopica Zeiss com aumento de 10 vezes para que nenhuma alteração
estrutural pudesse causar falha experimental.
Os preparos cavitarios foram padronizados, para se obter cavidades
com dimensões mais uniformes possíveis, para a confecção das restaurações foi
utilizada a porcelana Ceramco II (Dentsply) material este do tipo feldspática.
Todas as inlay foram confeccionadas por um mesmo técnico seguindo as
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instruções do fabricante. Para a cimentação das mesmas foram utilizados quatro
tipos de agentes de cimentação á base de resina (Panávia; Dual Cement: Enforce;
Resina Flow Renamel).
As características ideais de um cimento são adesividade ao dente. aos
materiais utilizados para preencher o preparo pequena espessura da película, alto
escoamento, tempo de trabalho longo, presa rápida quando ativado
quimicamente, ser capaz de corrigir pequenas falhas de adaptação

e fácil

remoção quando polimerizado, mas infelizmente não podemos encontrar um
produto que preencha todos esses requisitos.
A Resina Flow apresentou os melhores resultados. Panávia e Enforce
tiveram resultados intermediários e o Dual Cement apresentou o pior resultado.
Nenhum material evitou por completo a microinfiltração marginal, porém novos
estudos elucidarão a melhor efetividade da Resina Flow para cimentação de
restaurações do tipo Inlay/ Onlay.
Concluiu-se que todos os materiais estudados apresentam
microinfiltragão e que houve diferença significante entre os materiais Dual Cement
(maior infiltração) e Resina Flow Renamel (menor infiltração) .
Estas restaurações cerâmicas apresentam por outro lado algumas
desvantagens como uma inerte fragilidade antes da cimentação. Devido a isso, o
ajuste oclusal só pode ser feito após a cimentação da pega e isto pode acarretar a
remoção do "glaze", o que resulta em ume superfície menos polida levando á
perda estética e maior desgaste no dente antagonista. Outra desvantagem é o
desgaste do esmalte natural dos dentes antagonistas e das restaurações neles
presentes.
Inlays e onlays deverão ser empregados especialmente quando a estética
for um fator muito importante. na substituição de restaurações que falharam e
quando ocorreu fratura de uma ou mais cOsp des.
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Para que sejam realizadas restaurações cerâmicas algumas condições
precisam estar presentes como: quantidade e qualidade do remanescente dental
que permita a realização do preparo e a obtenção de formas de retenção e
resistência adequadas, não deixando uma 'casca de esmalte". 0 dente deverá
apresentar altura oclusogengival suficiente para possibilitar um preparo que
permita uma adequada espessura de porcelala (BARATIERI, 2001).
OTTO et al. (2002), com o objetivo de avaliar clinicamente o desempenho
de restaurações indiretas do tipo inlay/onlay no sistema Cerec-1 (CAD/CAM) e
cerâmica feldspatica Vita MK durante o período de 10 anos realizaram 200
restaurações entre 1989 e 1991 e mantiveram o controle de 187 destas. As
restaurações foram executadas segundo instruções do fabricante utilizando o
mesmo método de cimentação adesiva. Após 10 anos estas foram avaliadas
através do método USPHS.
Os resultados segundo análise Kaplan-Meier foi de 90% de sucesso após
este período. Em um total de 15 falhas (8%) que foram verificadas em 11
pacientes ; 73% foram causadas devido a fratura da porcelana (53%) e (20%)
devido a fratura do dente. As razões das demais falhas foram caries em 20% e
problemas endockinticos em 7%. Com um indice de sucesso de 90% essas
restaurações tornam-se aceitáveis para pacientes com alta exigência.
DALPINO et al. (2002), avaliaram a resistência a fratura de dentes
restaurados com resina direta, indireta e cerâmica indireta em 56 dentes prémolares superiores que foram divididos em 7 grupos iguais. Grupo 1 (controle)
dente higido; grupo 2 preparo MOD com 1/2 da distância intercuspidea com
ângulos internos arredondados e paredes convergentes para oclusal; grupo 3
preparo MOD com 1/2 da distância e paredes divergentes; grupo 4 mesmo preparo
que no grupo 2 restaurado com resina composta direta (Single Bond/Filtek Z2503M): grupo 5 mesmo preparo que grupo 3 restaurado com resina indireta
(Artglass/Single Bond/Rely X); grupo 6 mesmo preparo que grupo 3 restaurado
com resina indireta (Targis/Single Bond/Rely X); grupo 7 mesmo preparo que
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grupo 3 restaurado com cerâmica indireta (Empress/Single Bond/Rely X). Todas
as restaurações foram submetidas a um teste de compressão axial corn uma barra
de aço de 8mm de diâmetro. Como resultados foi obtido: Grupo 1: 1.91kN; Grupo
1.06kN; Grupo 3: 0.93kN; Grupo 4: 1.45kNI . Grupo 5: 1.81kN; Grupo 6: 1.81kN:
Grupo 7: 1.77kN.
Os dentes restaurados com resina composta aumentaram a resistência
em até 76% quando comparados com os dentes preparados. Quando realizada a
análise estatística não houve nenhuma diferença significativa (p<:0,05) entre a
resistência a fratura dentre o Grupo 1 e os diferentes materiais utilizados para
realizar as restaurações. sendo que as restaurações indiretas apresentaram
valores mais próximos ao dente higido sendo uma excelente alternativa para
restaurações mais amplas.
Hoje como excelente alternativa encontram-se cerâmicas prensadas que
destacam-se pela ótima homogeneidade, não ocorrendo porosidades nem
contrações responsáveis pelas fraturas como ocorre com as cerâmicas
convencionais encontradas no mercado. Devido a incorporação dos cristais de
leucita incorporados no material como reforço do mesmo ocorre uma prevenção
quanto a propagação de microfraturas que de outro modo poderiam se expandir
na matriz vitrea.
Um material cerâmico prensado é o I PS Empress que apresenta como
propriedades uma resistência flexural de ' 20 Mpa (material de base) ou de
aproximadamente 200 Mpa (com o glazeamento) e resistência a fratura de 1.3
Mpa .m0.5.
Ainda que o sistema IPS Empress apresente várias vantagens em
relação as cerâmicas convencionais, algumas lacunas ainda persistam, como a
impossibilidade de uso na realização de pontes fixas devido a sua baixa
resistência flexural. Devido a esse problema foi desenvolvido o Empress 2 para
que esse tipo de trabalho pudesse ser realizado e que não mantém nenhuma
semelhança com o primeiro. 0 aumento da resistência da nova cerâmica vítrea

em comparação com o Empress superou as expectativas. A resistência flexural
média para o sistema de dissilicato de litio, testado após o procedimento de
prensagem foi de 350 ± 50 Mpa. A resistência a fratura obtida também foi superior
e a resistência ao desgaste é similar a encontrada no sistema Empress e em
conseqüência similar ao esmalte dental.
Estudos recentes também tem demonstrado que o Empress 2 possui uma
ótima adesão quando condicionado com acido fluoridrico, silanização e aplicação
de um sistema adesivo.
Durante a realização da prova intra-oral deve-se prestar atenção ao exato
ajuste da estrutura ao munhão, assim como adaptação marginal e ajuste oclusal
Certificando-se que a moldagem e o trabalho laboratorial apresentem exatidão.
Inicialmente deve-se verificar a precisão de adaptação sobre o modelo e após na
boca.

DISC USSÃO

0 conhecimento dos materiais restawadores é muito importante para que
se possa indicar corretamente o melhor material de acordo com o caso clinico. Hoje
em dia, a gama de materiais existentes é enorme, e todos apresentam vantagens e
desvantagens, assim as indicações, contra-Indicagões

e limitações devem ser

analisadas cuidadosamente para a correta eleição.
Com relação à restauração dos dertes posteriores pode-se optar pelos
materiais restauradores: amálgama, restaurações metálicas indiretas, restaurações
cerâmicas, resinas compostas diretas.

As inlays/on/ays de porcelana sintetizadas, são usadas desde 1969. A
partir dos anos 80 essas peças começaram a ser cimentadas com agente de
fixação resinoso, o que favoreceu a indicação desse tipo de restauração. Com isso,

a estrutura do dente é substituida por um material que não desgasta, e que é muito
estético. 0 desgaste da porcelana na cavidade bucal é praticamente nulo, porém o
do dente antagonista é inevitável quando não é feito um bom ajuste oclusal. São
indicadas para inlays ou onlays, que não apresentem espessura muito além de 2
mm. Margens localizadas nas cúspides são contra — indicadas devido â fragilidade
desse material, além do desgaste do antagon sta nessas margens não adaptadas.
0 custo é muito elevado, mas a aceitação pelo paciente é muito boa, e a estética é
extraordinária, desde que bem feita torna-se quase imperceptível na boca. A

desvantagem em relação as resinas compostas é o custo, e a dificuldade de alguns
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profissionais em ajustar a oclusão o que poie levar a problemas oclusais muito
sérios devido a grande dureza deste material.
As restaurações de cerâmicas pura oferecem vantagens estéticas em
relação as outras opções, além disso a anatomia pode ser encerada podendo
assim, ter as características ideais. Sua cimentação é adesiva, e sua longevidade
está no topo de todas as restaurações estéticas. A cerâmica é indicada para
cavidades que apresentam uma espessura apropriada

e

as margens

supragengivais para facilitar a boa união da peça com o cimento adesivo. Suas
vantagens são: estética, radiopacidade, condutibilidade térmica e coeficiente de
expansão térmica linear semelhante ao do dente, estabilidade de cor.
biocompatibilidade, estabilidade química, resistência à compressão, superfície
glazeada mais lisa que a polida da resina e a abrasão. Suas desvantagens são: ser
friável, possuir baixa resistência a tração, alto módulo de elasticidade, possuir a
possibilidade de desgastar os dentes antagonistas (desvantagem esta que já não
podemos levar em consideração no caso da cerâmica Empress), longo tempo de
confecção. alto custo e a técnica de cimentação é difícil.
Para que possam ser alcançados resultados estéticos e funcionais
satisfatórios nas restaurações do tipo inlay/onlay independentemente do tipo de
material selecionado os princípios básicos de preparo devem ser observados bem
como a correta seleção do paciente e do material que sera utilizado de acordo
com o que foi ressaltado na revisão de literatura.
Entre os materiais cerâmicos a cerâmica injetada IFS Empress
apresentou como vantagem o fato de ser utilizada a técnica da cera perdida a qual
é relativamente simples ao técnico laboratorial, enquanto os demais sistemas são

mais complexos e necessitam etapas adicionais para confecção da subestrutura.
Outra grande vantagem é a dureza semelhante ao esmalte dental ocasionando
menor desgaste a estrutura antagonista, o que era um grande problema nas
porcelanas convencionais.
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Em relação a sensibilidade pós-operatória alguns autores recomendam a
utilização de bases forradoras de ionômero de vidro em cavidades profundas
(FRADEANI E BARDUCC1, 1996), entretanto HILTON (1996), KEOGH (1996)
descrevem que o forramento é desnecessário desde que utilizado um cimento
adesivo e um efetivo adesivo dentinario. BARATIERI et al. (2001), descrevem que
a pesar das possíveis vantagens do uso de base forradora a preferência dos
mesmos tem sido pela proteção direta do complexo dentina/polpa, por meio de
selamento conseguido através do condicionamento acido total da cavidade e
aplicação de adesivo dentinario adequado.
Em termos de longevidade OTTO (2002), verificou que após 10 anos de
avaliação clinica 90% das restaurações cerâmicas apresentavam-se em boas
condições. MANHART et al. (2001), em avaliação clinica de 3 anos observaram
100% de sucesso nas restaurações cerâmicas e 89% em cerômeros.
MOWAFY E BROCHU (2002), realizaram uma revisão de literatura
através de uma busca no MEDLINE e observaram que as restaurações cerâmicas
do tipo Empress apresentaram durabilidade de 96% nos primeiros 5 anos e 91%
em 7 anos e apresentavam um índice de sucesso de até 99% nos primeiros 3
anos. As falhas ocorreram em sua grande maioria devido a fratura do material.
provavelmente ocasionada devido a falha de preparo ou ajuste oclusal.
Quanto a microinfiltração ela esta presente tanto em restaurações de
resina como nas cerâmicas, sendo que nestas em menor quantidade devido a sua
melhor adaptação, podendo ser minimizada quando as margens encontram-se em
esmalte.
Controles clínicos de até 5 anos realizados pela FOB-USP com diferentes
sistemas de resinas de uso indireto demonstraram indices de desgaste.
discrepância e descolorações marginais semelhantes ao apresentado pelas
resinas compostas de uso direto.
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Para que esses resultados mostrados nestas pesquisas sejam
alcançados devemos levar em consideração fatores importantes relacionados as
indicações e contra-indicações, já citados, e também fatores relacionados ao
pro fi ssional e ao paciente.
Relacionados aos pacientes:
Risco a cárie e doença periodontal;
-

Portadores de bruxismo;
Praticantes de esporte de contato (devem fazer uso de protetor bucal).

Relacionados ao profissional:
-

Diagnóstico incorreto;

-

Preparo inadequado;
Moldagem deficiente;

-

Confecção inadequada na fase laboratorial;

-

Não realizar os procedimentos de colagem e ajustes de maneira

correta;
- Acompanhamento inadequado;

CONC LUSÃO

A realização de restaurações indiretas é de grande importância, pois as
mesmas evitam desgastes demasiados ,ia estrutura dental e restauram a
estrutura perdida, devolvendo forma, função e estética adequada. Além disso
as restaurações indiretas apresentam melhores propriedades físicas
relacionadas ao material.
0 material de eleição para restaurações em dentes postericres quando
estas forem pequenas deve ser a resina composta de uso direto, no caso de
restaurações amplas foi verificado através da revisão de literatura uma
superioridade das restaurações cerâmicas em relação aos cerômeros, sendo
que o material que apresentou as melhores propriedades foi o IPS Empress, o
qual apresentou melhores resultados em termos de longevidade clinica,
resistência e manutenção da estética quando comparado aos cerômeros.
A utilização deste tipo de restauração envolve um correto diagnostico e
um preparo adequado do profissional, além de conhecimento das
características do material. Visto que a maioria das falhas neste tipo de

restauração ocorre devido a falha de preparo e diagnostico incorreto.
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