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RESUMO

0 objetivo desta monografia é apresentar uma revisão de literatura e caso clinico relacionados as
facetas de porcelanas, que demonstram a obtenção de um ótimo resultado estético, através de um
protocolo clinico e laboratorial que deve ser cuidadosamente observado.
No presente trabalho, conceituamos indicações e contra — indicações, vantagens e desvantagens,
classificação das porcelanas, plano de tratamento, preparo, moldagem, provisórias, procedimento
laboratorial, seleção da cor e comunicação laboratorial, ajuste das facetas, reparo das facetas em
cerâmica, cimentação e acabamento são conceituados de forma sucinta e esclarecedora.
Palavras chaves: facetas em porcelanas, revisão de literatura, caso clinico, porcelanas.

ABSTRACT

The objective of this monograph is to present a literature review and case report related to the
porcelain veneers, that describe the obtain a more esthetic result, through a clinical protocol and
laboratorial that it should be observed carefully.
In the present work, we considered indications and limitations, advantages and disadvantages.
classification of the porcelains, treatment planning, tooth preparation, impression, temporization,
procedure laboratory, selection of the color and laboratory communication, adjustment of the
veneers, repair of the veneers in ceramic, placement and finishing is considered in a brief and
explanatory way.
Key words: veneers in porcelains, literature review, case report, porcelain.
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1. INTRODUÇÃO

0 bem estar psíquico do paciente pode , muitas vezes, ser afetado não apenas por
alterações de forma ou da função dos seus dentes, mas também por alterações grosseiras de sua
coloração, prejudicando a estética e influenciando o desempenho social em sua vida.
A recuperação estética e funcional desses dentes está na dependência de amplo
conhecimento cientifico do profissional e, sobretudo, de sua habilidade, criatividade e senso
artístico para reproduzir de uma forma real o contorno, a forma e a textura superficial.
Soluções estéticas na área de Dentistica Restauradora vem se tomando cada vez mais
desafiadora, tanto pelo nível de exigência dos pacientes, que vem aumentando, quanto pela
complexidade e números de materiais empregados nas técnicas atualmente disponíveis.
Nos dias de hoje temos disponíveis materiais e técnicas que possibilitam soluções
estéticas altamente satisfatórias. As porcelanas odontológicas, devido suas propriedades ópticas,
mecânicas e biológicas se enquadram dentre os materiais restauradores indiretos de alta qualidade.
A alternativa disponível para dentes com alterações de forma e cor, foram as coroas
metalocerdmicas, até o inicio dos anos 80 (Peumans et all, 2000). Com a evolução da odontologia
adesiva, iniciada com o condicionamento do esmalte (Buonocore, 1955). proporcionou
procedimentos mais conservadores, com maior economia de tempo, menor agressividade ao
periodonto e o complexo dentino-pulpar.
A porcelana foi utilizada primeiramente na confecção de facetas laminadas por (Pincus.
1938), na correção estética de dentes anteriores, durante filmagem

cinematográfica. sendo

removido lago depois.
0 emprego de facetas de porcelana e outros tipos de restaurações livres de metal são para
restaurar dentes mal formados, mal posicionados, dentes que apresentam alterações de cor
envolvendo a face vestibular. (Baratieri et al, 2001). Outras alterações que envolvem grande area
da face vestibular, como hipoplasia de esmalte, pigmentação por tetraciclina e presença de grandes
restaurações de resina composta, o emprego da faceta estética constitui — se na alternativa mais
indicada (Quinn et all, 1986; Christensen, 1999; Peumans et all, 2000).
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O índice de sucesso das facetas de porcelana é da ordem de 95% em 5 anos e a aceitação
delas 6, em alguns países, alta, em que de 91% dos Cirurgiões-Dentistas as classificam como uma
opção ética para as restaurações estéticas.(Baratieri et al, 2001).
Os laminados em porcelana por serem técnicas restauradoras relativamente recentes,
ainda não têm um senso comum, principalmente quanto as suas indicações e limitações. Contudo
as avaliações clinicas têm mostrado uma perspectiva muito promissora, e hoje elas representam
uma alternativa restauradora que o clinico dispões para emprega — la em casos selecionados. A
seleção criteriosa dos casos deve fundamentar — se nos subsídios científicos disponíveis e não na
pressão publicitária e na simplificação de procedimentos. (Calamia, 1988 e Rucker, et al. 1991).

Restaurações executadas com porcelana condicionada com acido fluoridrico

e

silanizadas, combinadas com um sistema adesivo e um cimento resinoso, possuem excelente força
de união e boa resistência a fratura.(Calamia, 1984; Friedman et al, 1989; Moon et al, 1991;
Stangel et al, 1987).
0 objetivo desta monografia é apresentar uma revisão de literatura e caso clinico
relacionados as facetas de porcelanas, que demonstram a obtenção de um ótimo resultado estético,
através de um protocolo clinico e laboratorial que deve ser cuidadosamente observado.

10

2. REVISÃO DE LITERATURA

Friedman (1998) nos reportou que 93% das 3500 facetas em porcelana em 15 anos
obtiveram sucesso e que 7 % foram consideradas com falhas. As falhas estavam relacionadas com
fratura, a microinfiltração e a perda da adesão; 67% do total das falhas, durante os 15 anos, foram
devido as fraturas. Essas fraturas ocorreram no bordo incisal das facetas devido meios de tensões
exercidas.
A adesão invasiva (ataque ácido) é mais forte que a adesão quimica(silano). O que
combinado aumenta a força de união segundo Calatnia, 1985.
0 surgimento da técnica de condicionamento Acido do esmalte, e posteriormente de
dentina, dos sistemas adesivos á. estrutura dental e a possibilidade de condicionar a superficie
interna da porcelana fez com que a resistência de unido entre o laminado de porcelana e o dente se
tornasse extremamente forte, possibilitando assim a utilização dessa técnica de maneira definitiva.
(Conceição, 2000).

Aristidis (2002) avaliou 186 facetas laminadas em 61 pacientes. Em 5 anos, 98,4% das
facetas foram aceitas clinicamente. A retenção foi excelente, a fratura foi muito baixa

e a

manutenção da estética foi ótima.
Dumlfahrt e Schaffer (2000) avaliaram clinicamente e a longevidade de 205 facetas
laminadas de porcelana por 10 anos. A probabilidade de sobrevivência das facetas foi de 97% em 5
anos e de 91% em 10 anos; o tempo de uso teve uma significante influência na superficie da
porcelana, na integridade marginal e na descoloração marginal.
Castelnuovo (2000) avaliou in vitro a resistência a fratura de facetas em porcelana corn
quatro diferentes tipos de preparos, foram utilizados 50 incisivos centrais

e divididos

aleatoriamente em 5 grupos: (1) sem nenhuma redução incisal, (2) 2 milímetros de redução
incisiva sem chanfro na palatal, (3) 1 milímetro de chanfro na palatal e 1 milímetro de redução
incisal, (4) 4 milímetro de chanfro na palatal e 1 milímetro de redução incisal e o (5) grupo
controle. Os resultados obtidos foram em kgf: grupo 1, 23.7; grupo 2, 27.4; grupo 3, 16.4; grupo 4,
19.2; e grupo 5 31.0. 0 autor concluiu que os grupos 1 e 2 tiveram os melhores resultados,
comparáveis ao grupo controle.

II

Alguns autores sugeriram que os dentistas devem fazer a escolha, de fazer o clareamento
nos dentes ou de colocar as facetas, mas não devem fazer ambos porque a cor do dente pode ser
relapso. Outros autores têm apoiado o uso de um clareamento para minimizar a quantidade
necessária de revestimentos. Embora o clareamento não mude a cor da porcelana, o clareamento de
dentes que são revestidos por porcelana pode mudar a aparência da cor das facetas em porcelana.
0 uso de peróxido de carbamida a 10% pode alterar a cor da estrutura dos dentes. Esta mudança
pode suficientemente melhorar a cor aparente das facetas para a satisfação tanto do cliente quanto
do dentista, e eliminar a necessidade da colocação de facetas para a correção da cor.(Haywood,
1999).
Peumans et al. (1998), avaliou que após 5 anos, 93% das facetas em porcelana
permaneceram satisfatórias sem nenhuma intervenção. 0 restante dos 7% apresentaram deficiências
clinicamente inaceitáveis (2.3% cáries recorrentes, 1,2% fratura da porcelana, 1,2% microinfiltração
marginal, 2,3% reação da polpa) a qual poderia ser reparada sem a substituição das restaurações.
Somente 14% das restaurações apresentaram excelente performance clinica por causa da baixa
percentagem de restaurações com adaptação perfeita de margem ao longo do esboço inteiro do
revestimento.
Os resultados deste estudo indicam que as facetas de porcelana são restaurações
duradouras e estéticas de médio e longo prazo. Somente 6 das 87 restaurações foram inaceitáveis e
precisaram de reparo. Strassler (1989), reportou alto percentual de sucesso (93%) das facetas de
porcelana após 7 a 10 anos. Um sucesso mais baixo foi anotado por Dunne e Millar (1993), dos
quais descobriram que 17% das restaurações precisavam de reparos ou substituição após 5 anos. A
perda excessiva do tecido do dente e o uso de agentes de vedação não apropriados foram reportados
de serem responsáveis pela maioria daquelas falhas.
Magne et al. (1999), avaliou 27 incisivos superiores restaurados com facetas de porcelana
e sujeitos a termociclagem (5° A. 50°C) por 1000 ciclos. Nenhuma diferença significativa na
espessura da cerâmica foi observada entre as espécies com ruptura e sem ruptura. Porém, diferenças
significativas no cálculo da espessura do composto de cerâmica. A maioria das amostras com
rupturas exibiram uma razão no local facial abaixo de 3.0(2.6 +- 0.35), ao passo que a maioria das
espécies sem rupturas estiveram acima deste valor (3.9 +-0.19). Medidas incisórias e especialmente
de aproximação sozinhas não foram significativamente diferentes entre as espécies com rupturas e
as sem rupturas. Mudanças significantes de ciclo de temperatura podem induzir o desenvolvimento
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de falhas nos revestimentos de porcelana. 0 controle do desgaste dental e dos espaçadores de
moldes durante os procedimentos de laboratório, sem dúvida representam os elementos chaves; uma
suficiente espessura de cerâmica combinado com o mínimo de espessura de cimento vai fornecer
uma con figuração favorável com referência as rupturas.
Em um estudo Reid; Murray; Power (1988) acompanharam 217 facetas de porcelana após
48 meses em 50 pacientes. Os casos em que resinas sem carga foram empregadas na fixação foram
consideradas como fracasso. Das 181 facetas fixadas com agentes com carga, apenas 9 (5%)
sofreram fraturas. Em todos os nove casos, as fraturas foram pequenas e parciais, e nenhum caso
de descolamento total foi observado.
Rucker; MacEntee (1990) compararam 44 facetas em porcelana com 44 facetas indiretas
em resina composta, após 2 anos. Os resultados mostraram que 20% das facetas indiretas em resina
composta falharam, enquanto nenhuma das construídas em porcelana apresentaram problemas
clínicos.
Calamia (1989) nos reportou em seu estudo que o índice de falhas observado neste estudo
foi de 0 a 4% num período de mais de 2 anos. Alguns casos de deterioração e manchamento
marginal foram detectados, porém considerados sem importância clinica naquele estágio de
acompanhamento. 0 manchamento marginal estava presente particularmente em margens
desprovidas de esmalte. A deterioração marginal era normalmente encontrada na regido incisal.
area de maior atividade funcional, este estudo comprovou achados de outros estudos.
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2.1 Indicações e Contra-Indicações

As facetas laminadas em porcelana são indicadas em dentes com alteração de cor por
tetraciclina, de forma como dentes conáides, com alteração na textura de superfície, na correção do
comprimento, alinhamento de um ou vários dentes, reduzir ou fechar diastemas, restaurar dentes
fraturados, em casos especiais para restaurar dentes tratados endodonticamente, hipoplasias de
esmalte, dentes que não responderam ao clareamento e dentes com fluorose ou amelogênese
imperfeita.
As facetas laminadas em porcelanas são contra-indicadas quando o preparo não
possibilita a preservação de pelo menos 50% do esmalte, quando as margens não ficarem
totalmente localizadas em esmalte; portadores de bruxismo e hábitos parafuncionais; pacientes
com alta atividade de cárie; para dentes que apresentam restaurações múltiplas e/ou amplas;
oclusão topo-a-topo, dentes apinhados, dentes excessivamente vestibularizados, dentes com coroa

clinica curta e pacientes com má higienização oral.
2.2 Vantagens e Desvantagens

Estudos clínicos mostram que estas restaurações têm boa longevidade, esteticamente
muito agradáveis, estabilidade de cor, biocompatibilidade com o periodonto, resistência ao
desgaste físico e químico, preparo minimamente invasivo, as cerâmicas desempenham melhor as
características mecânicas do esmalte em termos de módulo de elasticidade, resistência a fratura,

dureza, expansão térmica, baixo acúmulo de placa e fácil higienização.
As principais desvantagens são que o preparo é difícil e exige muito treinamento prévio,
obter excelência estética é muito dificil; os procedimentos adesivos, necessários para fixar as
facetas são críticos e demorados; antes de serem fixadas aos dentes, são muitos frágeis, e qualquer
descuido poderá provocar trincas e/ou fraturas; o reparo mesmo que possível, é muito difícil, e não
é recomendado; a execução de restaurações provisórias, é muito difícil e exige paciência e muita
habilidade.
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2.3 Classificação das Porcelanas

As porcelanas odontológicas vêm se constituindo na principal alternativa de tratamento
para a estrutura dental natural perdida. Esta excelente alternativa se deve a vários fatores: são
quimicamente, possuem baixa condutibilidade térmica e elétrica, são resistentes à compressão e
tem excelente potencial para simular a aparência dos dentes naturais.
As porcelanas odontológicas são constituídas de minerais cristalinos como o feldespato,
silica e alumina de uma matriz vítrea. A fase vítrea consiste pó de partículas trituradas
extremamente finas, posteriormente fundidas ou sinterizadas. Elas são escolhidas como material
restaurador indireto devido sua qualidades estéticas, por sua translucidez, cor e intensidade.(Galan.
1999).
De acordo com Baratieri et al.(2001) atualmente as porcelanas odontológicas são
classificadas em: porcelanas feldespdticas, vidros cerâmicos e as porcelanas aluminizadas. As
porcelanas feldespâticas são subdivididas em: porcelanas feldespdtica com baixo conteúdo de
leucita e porcelanas com alto conteúdo de leucita. Os vidros ceramizados são classificados em:
vidros ceramizados fundidos, vidros ceramizados injetáveis, vidros ceramizados usinados e inserts.
As porcelanas aluminizadas são classificadas em: porcelanas aluminizadas com óxido de aluminio,
porcelanas aluminizadas com óxido de zircônio e porcelanas aluminizadas com aluminato de
magnésio.

Porcelanas Feldespiticas
Recebem este nome devido ao grande quantidade de feldespato. Este tipo de porcelana
foi a primeira a ser utilizado na confecção de peças protéticas, sendo que nos dias de hoje muito
utilizadas. Elas são constituídas de feldespato(75% - 85%), quartzo(12% - 22%) e caolin(3% 4%), sua resistência flexural é de 50 — 70 Mpa e seu ponto de fusão é de 1300°C.
O pó de porcelana é aglutinado por um liquido especial ou até mesmo água destilada e
então esculpido em camadas sobre um troquel refratário, lamina de platina ou sobre urna liga
metálica. Durante a queima de cada incremento o feldespato, além de formar um vidro , forma urn
produto cristalino denominado leucita. Esta matriz vítrea engloba os cristais de quartzo , que, por
sua vez, permanece inalterados. 0 caolin ou argila, além de conferir opacidade à porcelana, liga
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seus componentes, ou seja, serve como aglutinante, principalmente antes da porcelana ir ao forno.
Este processo produz duas fases: a cristalina e a vitrea. A fase cristalina é composta pelo quartzo,
leucita e pelos pigmentos corantes que também são adicionados à porcelana com o objetivo de
reproduzir as cores originais dos dentes naturais. A fase vítrea possui características de urn vidro,
estando sujeita a ela.
As porcelanas feldespdticas podem ser empregadas na confecção de metalocerdmicas,
facetas de porcelanas, coroas puras de porcelanas, e em incrustações. Elas podem ser utilizadas
isoladamente para confeccionar peps ou em associação com outros sistemas, onde a porcelana
feldespdtica recobre uma porcelana aluminizada (In Ceran) ou vidro ceramizado fundido (Dicor),
que lhe confere maior resistência A. fratura. A porcelana feldespática é usada como recobrimento,
pois apresentam excelentes características de translucidez e cor semelhante ao dente natural.

Porcelanas Alum inizadas

A resistência relativamente baixa da porcelana feldespdtica fez com que se desenvolvesse
a cerâmica reforçada por alumina. Essa porcelana apresenta 40-50% de cristais de óxido de
alumínio as porcelanas tradicionais. A alumina confere resistência à estrutura, embora reduza a
translucidez, o que é esteticamente indesejável. São muito utilizadas sob a aplicação das
porcelanas feldespdticas.

Porcelanas aluminizadas infiltradas com vidro

Sistema ln-Ceran (vita)

Neste sistema, não é utilizado uma liga como subestrutura, mais sim um casquete
cerâmico de óxido de alumínio muito fino(4um) que faz o papel de -coping" da metalocerdmica.
Estes sistemas foram desenvolvidos pelo Dr. Mikail Sadou, estando disponível em 3 formulações
diferentes: In ceram alumina (óxido de alumínio), In ceran spinell (óxido de alumínio e espinélio
de magnésio) e In ceran zircônio (óxido de alumínio e óxido de zircônio).
No primeiro sistema o In Ceran Alumina, é confeccionado urn casquete de óxido de
alumínio com espessura de 0,5 a 1,0 mm.. Como este casquete é poroso é infiltrado com um vidro,
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o que diminui a porosidade e lhe confere alta resistência flexural (400 Mpa). Sobre este casquete
aplicada uma porcelana convencional.
O segundo sistema o In Ceran Spine11, apresentam 4 vidros para infiltração. As
propriedades estéticas desse sistema são superiores aos demais, contudo, há redução de cerca de
30% nas propriedades fisicas. A resistência flexural em três pontos é de 250 Mpa.
O terceiro sistema, o In Ceran Zircônio, contém 33% de óxido de zircônio e apresenta
propriedades estéticas inferiores aos demais sistemas, contudo, suas propriedades fisicas são
superiores. A resistência flexural em três pontos é de 700Mpa.
Este tipo de casquete não pode ser desgastado com brocas ou pontas diamantadas,
devendo sua espessura ser determinada antes da infiltração do vidro.
A tecnologia In Ceran apresenta a mais alta resistência A. fratura entre as porcelanas
odontológicas, estando indicada para coroas anteriores e posteriores, incrustrações, coroas sobre
implantes e próteses fixas de até 3 elementos. Este sistema apresenta alto teor de óxidos e baixo
teor de vidro, o que contra-indica estes materiais para facetas de porcelana, devido a grande
opacidade e impossibilita o ataque ácido.

Sistema Procera Allceran (Nobel Biocore)

E um sistema restaurador recentemente introduzido o qual consiste de uma porcelana
aluminizada com aproximadamente 99% de óxido de alumínio. A pe ça protética é fabricada a
partir de um desenho assistido por computador e um processo de usinagem (CAD-CAM), o que
garante, de acordo com os fabricantes, um perfeito ajuste.
O modelo de gesso é escaneado utilizando — se de urn sofisticado cálculo. A
representação numérica do modelo

é então transmitida via modem para um laboratório

especializado na Suíça onde o coping" cerâmico é usinado. A cobertura com cerâmica pode ser
realizada com uma cerâmica feldespdtica. 0 sistema procera provê excelência estética, resistência
e durabilidade e é indicado para a fabricação de coroas unitárias anteriores e posteriores.
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Vidros Cera mizados

Os vidros ceramizados são um novo grupo de materiais obtidos através da cristalização
controlada e dirigida de certos vidros, o que faz com que eles tenham características próprias dos
vidros e das cerâmicas. Na realidade eles nada mais são do que sólidos policristalinos compostos
de uma matriz vítrea e uma fase cristalina, onde um processo térmico controlado promove um
crescimento desses cristais (cristalização).

Vidro ceramizados fundidos

Sistema Dicor

Esta técnica não utiliza pinceis, pastas e nem troquéis refratários. Seu procedimento é
muito parecido com o ouro, ou seja, com a técnica da cera perdida. Após a escultura e inclusão do
padrão, a cera é removida e vidro em forma de lingote é fundido e injetado no revestimento para
sofrer o processo de ceramização. Após este procedimento é feito a pintura extrínseca e o
glaseamento com porcelana vítreas fluidas. Os cristais formados aumentam a resistência do
material.
O Dicor é a restauração com maior transluscência e parece produzir uma boa estética
devido ao metamerismo. Porém, o ajuste oclusal ou próprio desgaste em função da mastigação,
podem remover a pintura extrínseca, alterando suas características estéticas. Este material está
indicada na confecção de facetas, incrustações e coroas.

Vidro ceramizado usinado

Sistema

CAD-CAM

Este sistema utiliza pequenos blocos de vidro ceramizados e pré-prensados que são
desgastados por discos ou outros instrumentos até as dimensões obtidas por uma imagem
escaneada do preparo.
As desvantagens das restaurações CAD-CAM incluem a necessidade de um equipamento
de alto custo, desvantagens na cor, adaptação e escultura, além da falta de controle do
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processamento computadorizado. Como vantagens o sistema dispensa o uso de material de
moldagem, técnico de laboratório, além do tempo reduzido na cadeira odontológica e do número
de sessões.

Vidro ceramizado injetado

Sistema IPS-Empress (Ivoclar)

Neste sistema também é utilizada a técnica da cera perdida, porém sem o uso do vidro
fundido como o sistema dicor, mas sim de um vidro injetado. Pastilhas de vidro pré-ceramizadas
na cor desejada são derretidas e injetadas sob pressão hidrostática à vácuo dentro do material de
revestimento, permitindo um excelente grau de adaptação da restauração cerâmicas ao preparo
protético. A cristalização superficial controlada à uma temperatura entre 900 — I200°C faz com
que pequenos cristais de leucita sejam produzidos, os quais inicialmente encontram — se altamente
desordenados mas depois crescem em tamanho (I a 51.tm) e em volume (40%) através de um
processo chamado de nucleação e acabam por reforçar significativamente a micro — estrutura
cerâmica por um processo de dispersão. A resistência flexural do sistema IPS Empress é de
aproximadamente 120 MPa, resultado de divas microscópicas na superficie das coroas, inlays e
onlays, produzidos pelo estresse interno através do calor.
Uma outra vantagem desse sistema é possuir uma porcelana menos rígida. tornando o
desgaste dos dentes antagônicos mais semelhante ao desgaste fisiológico.
Este sistema cerâmico esta disponível em várias tonalidades. Entretanto, a técnica tem a
limitação de confeccionar restaurações monocromáticas. Assim, a caracterização final pode ser
realizada de duas maneiras:
Técnica de caracterização de superficie (maquiagem) — Aplica — se corantes
nas áreas desejadas, constituído de porcelanas especiais de baixa fusão, que
irão caracterizar a superficie.
2-

Técnica da estratificação (por camadas) — confecciona - se o enceramento
apenas na porção mais interna para obter uma sub-estrutura cerâmica, e
depois aplicar uma porcelana feldespática (IPS Classic) para reconstruir os
detalhes anatômicos finais.
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Sistema IPS-Empress 2 (Ivoclar)

Semelhante ao seu predecessor, no que diz respeito a técnica de confecção, o sistema
IPS-Empress 2 diferencia — se pelo alto conteúdo cristalino de litio di-silicato. A vantagem de se
utilizar cristais de litio di-silicato é o fato destes possuírem um índice de refração semelhante ao da
matriz vitrosa, o que permite que se aumente seu volume em até 60% sem perder a translucidez e
conseqüentemente sem altear a estética, como acontecia com o sistema IPS Empress quando se
aumentava o volume de cristais de leucita além de 40%. A diferença no tamanho dos cristais de
litio-dicilicato (entre 0,5 — 4.0 gm) também contribuem para que a estrutura seja interconectada, o
que aumenta a resistência e a tenacidade do material, chegando a ser 5 vezes maior do que as
porcelanas convencionais feldespáticas, o que permite a indicação desse sistema para pontes fixas
de três elementos com alguns critérios. A cerâmica de cobertura é também um vidro ceramizado
com cristais, só que cristais de fluorapatita, geralmente na forma de agulha, muito similar aos
encontrados no esmalte humano.

Vidro ceramizado Insert
Segundo Baratieri et al.(2001), os sistemas inserts: Insert Beta Quartz (Lee
Pharmaceuticals), Cerana (Nordiska Dental) e Sonycsis (Vivadent), foram desenvolvidos como
uma alternativa intermediária de restauração entre as resinas compostas e as cerâmicas. Estes
sistemas permitem introduzir inserts de vidros ceramizados pré — silanizados, com tamanhos e
formas diferentes, na massa de resina composta durante a inserção desta. 0 objetivo principal seria
obter um excelente ponto de contato, evitando incrementos e, conseqüentemente, contração de
polimerizacão.
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2.4 Plano Tratamento

Antes de decidirmos qual procedimento clinico adotar, uma série de aspectos devem ser
considerados para se estabelecer o plano de tratamento mais adequado. Discutir mais previamente
as indicações, contra-indicações e limitações do trabalho que está por ser executado, são etapas
que favorecerão à obtenção de um resultado mais adequado sob os pontos de vista mecânico.
biológico e estético, o que sem dúvida fará com que um trabalho satisfaça tanto o profissional
quanto o paciente, e que também muito provavelmente, tenha uma vida clinica mais longa.
Mesmo atentos para as indicações das facetas vestibulares, algumas vezes ficamos em
dúvida se optamos por tratamento mais conservadores como restaurações convencionais. De
acordo com Dunn (1994), alguns fatores devem ser considerados antes de decidirmos que tipo de
material e técnica empregar:

a) Idade do paciente
O esmalte e dentina dos pacientes mais jovens apresentam — se menos maturados, do que
nos pacientes adultos e idosos. Desta forma sempre procuramos expor a menor quantidade possível
de dentina e alterar menos o esmalte dos pacientes jovens.

b) Quantidade de estrutura dentária a ser restaurada
Se a cavidade se estender demasiadamente para a vestibular e inclusive estiver associada
a outros defeitos como manchas, trincas, perda de brilho do esmalte, podemos então optar por
preparos mais extensos e envolver toda a superficie vestibular.

c) Tipo de estrutura dentária disponível para a adesão
A adesão A. estrutura de esmalte ocorre através de meios mecânicos, pela infiltração de
resina fluida no esmalte condicionado, e como sabemos é a mais confidvel. A adesão à dentina
envolve complexos mecanismos de infiltração de "primers" e adesivos através do coldgeno
exposto, criando a camada híbrida. (Silva e Souza, 1995).
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d) Higiene oral e risco de cárie
A cárie é uma doença multifatorial e seu tratamento deve visar remover, ou pelo menos
controlar os vários fatores etiológicos determinantes ou predisponentes que levam ao aparecimento
de lesões. Estes fatores dizem respeito ao hospedeiro (dente e saliva), dieta e microorganismos.
(Navarro e Cõrtez, 1995).
Estas afirmações nos indicam que antes iniciarmos qualquer planejamento restaurador em
pacientes que apresentam um risco alto de cárie, temos que ter em mente estratégias para o
controle da doença cárie.
e) Oclusão
Pacientes que apresentam desgaste excessivo dos dentes, mordida de topo ou falta de
estabilidade oclusal posterior, tem a indicação de facetas de porcelanas condicionadas ao sucesso
do tratamento oclusal.

F) Habilidade profissional
Os procedimentos restauradores adesivos estéticos, são extremamente sensíveis As
variações de técnica, e necessitam de precisão nas fases de execução. 0 controle da umidade,
forma e acabamento do preparo, moldagem, procedimentos laboratoriais, acabamento e fixação
são alguns procedimentos críticos.

g) Apoio laboratorial
Todos os detalhes de forma, cor, caracterização, opacidade e translucidez, bem como A
textura superficial precisam ser embutidas em uma lamina de porcelana muitas vezes de espessura
não superior a 5,0mm. Isto significa que em locais carentes destes profissionais, ou na dificuldade
de comunicação entre o dentista e o técnico, os trabalho em resina direta estão melhores indicados.

2.5 PREPARO

A variação na redução do redução do esmalte e o tipo de preparo requerem uma avaliação
individual e especifica, relacionado com a estética, posição e tamanho do dente, necessidade de
mascarar manchas, localização das margens, idade e aspectos periodontais. 0 ideal é uma redução
sistemática do esmalte, que permite ao profissional um total controle quanto a profundidade dos
desgastes e resulta em uma faceta de cerâmica com espessura homogenia. A manutenção das
margens em esmalte é um ponto importante para evitar a microinfiltração e suas conseqüências
óbvias. (Lacy, 1992).
De acordo com Baratieri, et al. 2001,0 estabelecimento de um protocolo prévio no inicio
do preparo facilita a sua realização e ameniza a taxa de fracasso. 0 protocolo que adotamos será
descrito passo a passo:
- A obtenção de um "guia de silicone" para facilitar a monitoração do desgaste. Essas
guias poderão ser executadas diretamente na boca, ou sobre um modelo de estudo. Quando houver
comprometimento da espessura do esmalte, para evitar um preparo excessivo, é conveniente
realizar um enceramento de diagnóstico. Sobre o modelo encerado os "guias" deverão ser
executados.
- Um fio retrator sem substância químicas e compatíveis com a profundidade do sulco e
espessura da gengiva livre deverá ser posicionado no sulco
- Uma canaleta na região cervical deve ser confeccionada, com uma ponta diamantada
esférica n°1011 ou 1012 (KG Sorensen) com diâmetro de 0,8 e 1,0mm, respectivamente. A
profundidade dessa canaleta irá variar de acordo com: o grau de escurecimento do dente; o grau de
inclinação para lingual ou vestibular; e a necessidade de restituição de esmalte perdido.
- Uma ponta diamantada trancocônica com extremidade arredondada n°2135 (KG
Sorensen), em alta velocidade, deverá ser empregada para confeccionar uma canaleta central em
três planos (cervical, médio e incisal).
- Com a mesma ponta utilizada para a confecção da canaleta central, deve — se proceder o
desgaste da metade distal da superficie vestibular e, em seguida, da metade mesial.
- 0 preparo da superficie proximal deverá considerar as Areas de contato e subcontato, de
modo a não permitir que a estrutura dental com coloração alterada fique visível após a cimentação

da faceta. Caso o dente facetado apresentar restaurações proximais com compósitos ou lesões de
cárie, estas deverão ser envolvidas pelo preparo.
- Concluído o desgaste vestibular e proximal, o preparo, caso o dente apresente alteração
de cor, deverá ser estendido subgengivalmente, cerca de 0,2mm. Para extensão subgengival e
definição da margem em um chanfro, deve — se utilizar a mesma ponta diamantada utilizada para
confeccionar a canaleta central e subseqüentes desgastes.
•4 0 preparo poderá estar concluído nesta fase. Todavia, na maioria das vezes, ele
deverá implicar na redução incisal e envolvimento de uma porção da superfície
em palatal.
- Deverão ser executados sulcos de 1 a 1,5mm de profundidade na região incisal. Para tal,
pode ser empregada a mesma ponta diamantada utilizada para a confecção da canaleta centra ou
uma ponta esférica n°1011 (Kg Sorensen). Os sulcos incisais deverão ser unidos por meio de
desgaste inclinados para palatal e de modo a promover redução incisal, de mesial a distal, da
ordem de 1,0mm. A redução incisal poderá ficar restrita a esse primeiro desgaste ou envolver,
ainda, a execução de um "degrau" palatal da ordem de 1,0mm no sentido do cingulo, para a
confecção podemos utilizar a mesma ponta diamantada usada na confecção das canaletas centrais.
0 degrau palatal deverá ser estendido de mesial até distal, e nessa superficie se -encontrar" com o
desgaste proximal, o que implica na execução de um desgaste proximal, também, da ordem de
1,0mm.

As vantagens do recobrimento incisal são:
-

há mais facilidade para ampliar dentes;

-

fica mais fácil de "alterar a posição" do dente;

-

há melhora das propriedade estéticas da faceta:

-

permite que a oclusão seja ajustada

-

minimiza estresse na regido do rebordo incisal: e

-

facilita o assentamento da faceta.

- Após o preparo ser concluído com pontas diamantadas, este poderá ser, de forma
adequada, refinado. Poderá ser utilizada uma seqüência de discos abrasivos flexíveis.
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- concluído o prepara, o fio retrator deverá ser remov ido do sulco, e o tecido gengiva!,
pressionado sobre o dente para visualizar melhor a relação da linha de término com a margem livre
de gengiva.

2.6 MOLDAGEM
Para obter um bom molde, não basta utilizar o melhor material de moldagem, uma
técnica meticulosa também é indispensável. Assim sendo é recomendado a seguinte seqüência de
acordo Baratieii et. al. 2001; Conceição 2000.
- Caso a margem cervical do preparo esteja localizada dentro do sulco gengiva!, um fio
retrator sem substâncias químicas e de espessura compatível com a profundidade do sulco deverá
ser selecionado e posicionado adequadamente dentro do sulco. Na verdade dois fios deverão,
separadamente, ser posicionados no mesmo sulco. É importante que o segundo fio fique totalmente

visível na entrada do sulco e que cerca da metade da sua espessura fique fora do sulco.
- Em seguida, o operador deverá observar as ameias cervicais dos dentes a serem
moldados, especialmente dos que foram preparados para receber as facetas de porcelana, se
apresentam abertas. Elas deverão ser fechadas com o auxilio de uma cera macia, com auxilio dos
dedos.
- A moldagem deverá ser feita por um material de precisão, que permita que o molde
obtido seja vazado várias vezes. 0 material de escolha é a silicona de adição. 0 primeiro
vazamento é para obter um modelo troquelado, e o seguinte, para o modelo não troquelado, para os
ajustes dos contatos proximais. Assim sendo, escolhemos moldeiras totais de estoque adequada,
retira — se um dos fios retratores do sulco gengival e, com o auxilio de uma seringa, o material
deverá ser levado para a região da margem do preparo. Em seguida, este deverá ser "pressionado"
para dentro do sulco com um suave jato de ar. Nesse instante, a auxiliar deverá iniciar a
manipulação do material pesado. Para tal, deverá retirar as luvas e lavar as mãos, a fim de remover
o talco.0 látex das luvas interfere na polimerização desse tipo de material. 0 material pesado,

deverá ser levado à moldeira e o conjunto ser levado a boca. Após cerca de 3,5 a 5 minutos, deverá
ser retirado e minuciosamente inspecionado para constatar a presença de todos os detalhes
anatômicos, presença do fio retrator que foi retirado do sulco com o auxilio do material de
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moldagem (o fio deverá permanecer em posição durante o v azamento), ausência de bolhas nas
regiões as margens.
- Os moldes de silicone de adição só poderão ser vazados 2 horas após a moldagem e
podem ser armazenados, em temperatura ambiente, por 14 dias. Os vazamentos deverão ser feitos
com gesso especial.

2.7 PROVISÓRIAS
Poderão ser feitas de forma direta por meio do emprego de resina composta, ou e forma
indireta, com resina acrílica. Quando poucos dentes estiverem sendo facetados, damos preferências
pelas resinas compostas. Para tal, apenas um pequeno ponto do esmalte na superficie vestibular
deverá ser condicionado com Acido fosfórico por cerca de 15 segundos, lavado, seco. Em seguida,
um grande incremento de resina composta, de uma só cor, deverá ser posicionado

e

"transformado" em uma faceta, que deverá ser polimerizada por um minuto. Após o provisório, o
fio retrator deverá ser retirado do sulco e o tecido gengival ser comprimido, ligeiramente, sobre o
osso e o dente.
As provisórias de resina acrílica poderão ser feitas com o auxilio de uma matriz plástica
obtida com uma máquina de Vacuum Form e um modelo dos dentes obtido antes de executar os
preparos.
A porção vestibular da matriz plástica é "preenchida" com uma massa de resina acrílica
tipo Duralay. No momento em que percebemos um aumento de temperatura (exoterrnia),
cuidadosamente removemos primeiramente a matriz, e depois as provisórias. Após a polimerização
da resina acrílica, a matriz é removida e as provisórias são acabadas e polidas com o auxilio de
discos abrasivos, feltros e pastas especiais. A cimentação das provisórias de acrilico poderá ser
feita com um cimento temporário ou com o auxilio de uma técnica adesiva, num pequeno ponto de
esmalte vestibular. Nunca um cimento que contenha eugenol, deve ser utilizado, pois esta interfere
na adesão do agente resinoso, no momento da fixação final do trabalho.
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2.8 PROCEDIEMNTOS LABORATORIAIS
A seleção da técnica laboratorial para confecção do laminado de porcelana, apesar da
possibilidade de confecção de laminados de porcelana com sistemas computadorizados (Cerc 2,
Siemens) ou com a técnica de cera perdida com porcelana injetável (IPS-Empress 2, Ivoclar).
uso de uma porcelana feldespática através da técnica da lamina de platina e especialmente com o
emprego de troquei refratário é mais comum no Brasil. Além dos maiores recursos estéticos
presentes nas porcelanas feldespáticas construídas através da técnica de "estratificação natural".
(Conceição, 2000).

2.9 SELEÇÃO DA COR E COMUNICAÇÃO LABORATORIAL

E fundamental que haja um ótimo relacionamento entre o dentista, o paciente e o
ceramista. 0 ideal é o técnico participar diretamente do processo seletivo de cores e demais
detalhes importantes para obtenção de boa estética. Pra facilitar a obtenção de tal objetivo,
seguimos algumas medidas:
1 usar a mesma escala de cor que o ceramista utiliza. Uma boa norma é informar,
por escrito, a escala utilizada;
✓ se o dente a ser facetado apresentar alteração de cor, esta precisa ser informada
ao ceramista. A observação da alteração e da subseqüente necessidade de opacos
é mais bem percebida após a realização do preparo e sem as provisórias em
posição;
✓ com o dente da escala posicionado por incisal, três fotografias deverão ser tiradas
(uma frontal e duas de perfil) e serem remetidas ao técnico;
•

Um desenho do dente, destacando os diferentes nuances de cores, como por
exemplo, incisal translúcida, cervical mais saturada, presença de pequenas
manchas e etc., deverá ser remetido ao técnico;

✓ Uma ótima alternativa é o cirurgião-dentista e o técnico utilizarem um livro de
intercomunicação, como por exemplo, o de Gérald Ubassy. Por meio desse livro,
temos diferentes dentes naturais, o dentista pode determinar a forma, textura,
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translucidez, etc, necessário para a criação de urna restauração o mais natural
possível.

2.10 AJUSTE DAS FACETAS

Uma análise inicial dos laminados de porcelanas deve ser feita pelo dentista quando os
recebe do laboratório. Observe a adaptação no modelo, verificar uma possível presença de trincas,
avaliar melhor se a cor da escala previamente selecionada foi reproduzida. Então, remova os
provisórios e certifique — se de que não permanecem resíduos que poderiam interferir na adaptação
dos laminados de porcelana. Posicione as facetas sobre os dentes secos para verificar a adaptação
marginal, o contorno, a forma e a textura superficial, a recomendação, é de em hipótese alguma
exercer qualquer tipo de esforço no sentido de forçar uma adaptação. Devemos checar a adaptação
das facetas diretamente no preparo. Caso haja interferência estas são devidamente desgastadas corn
pontas diamantadas em baixa rotação. Muito cuidado devemos ter neste momento , pois as
porcelanas são extremamente friáveis até o momento da fixação. Qualquer movimento mais brusco
com o instrumento rotatório, ou uma eventual queda da faceta, levará a quebras ou trincas. 0 ideal
é que cada faceta seja ajustada individualmente, para que no final, um assentamento de todas
juntas seja realizado. Normalmente o que ocorre nesta hora é uma interferência dos pontos de
contato proximal. Caso eles existam, os desgastes também serão feitos um a um com pontas
diamantadas.
Por fim, devemos escolher a cor do cimento utilizando — se as pastas de prova existentes
em alguns sistemas de cimentação. Devemos enfatizar que não apenas a cor dental e da cerâmica
que determinarão o resultado final da composição de cores que representa a restauração como um
todo, caso a cor do cimento na seja considerada nesta etapa, o resultado estético comprometedor
poderá aparecer. A cor final da peça de porcelana é resultado de três cores: do laminado, da
espessura e cor do cimento e da estrutura dental subjacente. (Nixon, 1998).
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2.11 REPARO DAS FACETAS ESTÉTICAS EM CERÂMICA
As falhas podem ser a fratura da cerâmica, o deslocamento completo da restauração, a
infiltração e a descoloração marginal. Após qualquer falha e antes de todo o conserto, é
indispensável a pesquisa da causa que a provocou e a solução do problema envolvido, para que
esse não provoque uma falha idêntica no futuro.
As falhas por descolamento completo da faceta exigem uma recimentação adequada da
própria restauração, seguindo os princípios adesivos e após uma criteriosa remoção dos
remanescentes da resina de cimentação. A causa mais freqüente de deslocamento reside no
procedimento adesivo executado incorretamente ou no sistema adesivo aplicado de forma
inadequada.
As falhas por fratura da própria cerâmica ou por infiltração marginal com descoloração
são, freqüentemente, solucionadas com o uso de resinas compostas para restauração e técnicas
adesivas. Nesses casos são necessários, primeiramente, o isolamento da Area e a obtenção de uma
retenção mecânica, na superficie remanescentes, através de brocas diamantadas, jato intra-oral de
óxido de alumínio, e/ou ácidos: o ácido fluoridrioco 4% a 10% para a cerâmica e o fosfórico para a
superficie dental. A seguir, usamos os agentes de união apropriados a cada superficie: o silano
sobre a cerâmica e os agentes dentinários sobre a dentina. A resina fluida é aplicada sobre todos os
substratos, e a resina composta é adaptada, fotopolimerizada e polida normalmente como em uma
restauração.
Existindo a possibilidade da colagem do fragmento originário da fratura, esse deve ser
preparado juntamente com o remanescente da porcelana, o condicionamento com HF a superficie
interna do fragmento. 0 silano, a resina fluida e a resina de cimentação são aplicadas sobre ambas
as superficies e o fragmento adaptado no local da fratura.
Em casos de fraturas maiores em que o fragmento não pode ser recuperado, será
necessária uma moldagem para confecção de um novo laminado.
Segundo Touati et al. 2000, mais de 90% das fraturas afetam a crista ou os ângulos
aclusais. É raro ver uma fratura cervical ou fratura da superficie vestibular. A maioria das fraturas
é causada por profundidade inadequada, oclusão mal ajustada ou para função. É raro encontrar
fraturas de natureza adesiva, e a descolagem completa da faceta é ainda mais rara.
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2.12 C1MENTAÇÃO

Terminada as etapas de ajustes das facetas ao preparo, os passos seguintes consistem do
tratamento tanto da superficie interna da faceta quanto da superficie dental preparada. Estes dois
tratamentos são fundamentais no procedimento adesivo, que assegura uma retenção apropriada,
uma vez que, como vimos durante as etapas de preparo, não são executadas nenhum tipo de

retenção. A cimentação de facetas de porcelana constitui — se num procedimento delicado e o
sucesso deste depende de uma série de fatores e etapas, aos quais o operador deverá dispensar
igual importância e atenção.

2.12.1 Procedimentos prévios

Verificar no modelo de gesso não troquelado, a forma, textura, o alinhamento e
comprimento do(s) dente(s) facetado(s). Também é importante que o profissional confira se as

informações que ele passou ao ceramista com relação as cores, à translucidez e opacidade foram
replicadas nas facetas. Cuidado especial deverá ser tomado para que não fique parte da provisória
aderida ao preparo.

2.12.2

Tratamento da super ficie interna da faceta
Para que haja melhor união entre uma faceta de porcelana e a estrutura dental, devemos

realizar os seguintes procedimentos: a) limpeza com jato de bicarbonato de sódio; b) limpeza com

Agua corrente; c) condicionamento com ácido fluoridrico a 2 a 10% durante 2 minutos, lavagem
com spray de ar/água e secagem com ar; f) aplicação do silano e g) após a silanização, um adesivo
deve ser aplicado e fotopolimerizado.

0 condicionamento Acido da superficie interna da faceta visa complementar a limpeza,
eliminar certas falhas superficiais por dissolução, aumentar a área de superficie, aumentar a
energia livre de superfície e aumentar o poder de molhamento, propiciar que o adesivo penetre nas

reentrâncias criadas pelo Acido. Ele também dissolve a matriz vítrea criando microporosidades ao
redor dos cristais de leucita.
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O silano, corretamente aplicado, tornam a ligação entre a porcelana e a resina tão forte
quanto a ligação entre a resina e o esmalte condicionado. Alguns estudos mostraram que
superficies de porcelanas tratadas com agente silano, propiciaram uma resistência adesiva, que
superou a resistência coesiva da própria porcelana. (Albers, 1992; Silva e Souza 1993).
Quimicamente os silanos são considerados agentes de ligação, pois unem moléculas
diferentes. Os silanos como os outros agentes de ligação, são bi-funcionais, ou seja, cada
extremidade de sua molécula reage com diferentes superficies, sendo uma inorgânica (porcelana).
e a outra a matriz orgânica da resina. (Albers, 1992).

2.12.3 Tratamento da superficie dentária

A superficie dentária deve também sofrer um tratamento a fim de tomd-la mais receptiva
ao agente de fixação. Devem ser limpos com uma pasta profilática sem óleo e isolados., a
superficie proximal poderá ser utilizada uma tira de lixa de granulação fina. 0 isolamento do
campo poderá ser feito de forma relativa, com fios retratores sem medicamentos, roletes de
algodão, absorventes salivares e um sugador de saliva. 0 isolamento absoluto deve ser usado
sempre que possível, embora, possibilite um melhor campo de visão e trabalho, fica dificil para os
casos em que vários dentes estão sendo facetados, especialmente quando os preparos apresentarem
margem subgengival. Após o isolamento, uma fita matriz de acetato deve ser posicionada entre os
dentes para proteger as superficies proximais contíguas ao dente que irá receber a faceta. Em
seguida, condiciona — se o dente com ácido fosfórico a 35% por 15 segundos, lava-se com um
spray ar/água e seque com ar. Nas regiões de dentina vital exposta evite utilizar o ar durante a
secagem do esmalte. Aplicamos com o auxilio de urn pincel descartável, obedecendo as instruções
de uso do fabricante, um sistema adesivo e polimerize.

2.12.4 Cimentacão propriamente dita

Quando várias facetas forem cimentadas, a cimentação deverá ser iniciada pelos dentes
do extremo. 0 ideal 6, após a conclusão da cimentação de uma faceta unitária, voltar a testar a
faceta do dente adjacente quanto a posição e ao assentamento e, então, iniciar os procedimentos
para a sua cimentação.
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0 cimento resinoso selecionado deverá ser aplicado na superficie interna da faceta e esta
ser levada em posição para que seja corretamente assentada e que escoe excesso de cimento por
todas as margens. Após o assentamento e a comprovação do escoamento do cimento por toda a
margem, um fio dental e uma sonda exploradora poderão ser utilizados para remover os excessos,
mais grosseiros, do cimento resinoso. Em seguida, o operador deverá conferir a posição da faceta
e, então, aplicar a luz polimerizadora.

2.13 ACABAMENTO

Dependendo da excelência da cimentação, haverá poucos excessos de cimento resinoso e

o acabamento ficará resumido a remoção dos mesmos com o auxilio de uma lamina de bisturi
n°12, agindo no sentido da faceta para ao dente. Caso os excessos forem maiores, poderá ser
necessária utilizar pontas diamantadas de granulação fina, o operador deverá ter muito cuidado
para não desgastar a faceta e/ou o dente. Nas regiões das margens terão que receber acabamento e
polimento. Nas regiões proximais, podem ser utilizados discos flexíveis Sof-Lex (3M Dental Co.)
ou uma lixa especial metálica. Para região cervical, podem ser utilizadas pontas diamantds de
granulometria decrescente e pontas siliconizadas. 0 polimento deverá ser feito com um auxilio de
uma pasta especial para cerâmica, sendo aplicado com discos de feltro.

Concluído este procedimento, o fio retrator deverá ser retirado do sulco e o tecido
gengival deverá ser pressionado contra o dente. O paciente deverá retornar outra sessão para
conferir algum tipo e excesso de cimento resinoso e Area áspera.
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3. CASO CLÍNICO

História buco-dental e queixa principal

Paciente do sexo masculino, 20 anos de idade, foi encaminhado a clinica da EAP SC, com problemas estéticos na arcada anterior superior da cavidade oral.
A queixa principal que levou o paciente A. consulta foi para melhorar a sua estética do
sorriso.

Exame clinico e diagnóstico
No exame clinico apresentou grandes restaurações em resina composta deficientes nos

elementos 11, 21 e 22. Estas restaurações apresentaram

—

se mal adaptadas, alteração de cor e

escurecimento na interface dente/restauração.
Constatamos também problemas no periodonto, com sangramento a sondagem.
No exame radiográfico foi constatado tratamento endodõntico em boas condições nos
elementos 11 e21.

Planejamento
Foi estabelecida uma terapia multidisciplinar que envolveu as seguintes etapas:
Periodontia

Dentistica.

Primeiramente, foi feita cirurgia periodontal com retalho total de canino a canino, com o
objetivo de melhorar as condições periodontais e melhoria da estética gengival. Foi esperado o
tempo necessário, 90 dias, para começarmos o tratamento restaurador.
Optamos para confecção de facetas laminadas em porcelanas em ambos os elementos,
antes do facetamento foi realizado o clareamanto dental com peróxido de carbamida 10%
(whiteness), nos elementos que não foram facetados.

0_40i .11)kt.'ç
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Confecção das guias
Foram obtidas duas guias de silicone diretamente na boca, com uma silicone de adição
(Express — 3M). 0 recorte da mesma resultou em uma guia horizontal e tranversal antero-posterior
e uma guia incisal. Estas guias são importantes não só para confecção das facetas diretas, como
também na verificação das espessuras necessárias durante o preparo dos elementos.

Seleção de cor
As provisórias foram confeccionadas de acrílico em laboratório na cor 62 da escala de
acrílico. E a cor dos laminados em porcelana foi determinada pela escala Vita-Alumina na cor A2
para todas as facetas.

Preparo
Com uma ponta diamantada esférica n°1012 (Kg sorensen) com diâmetro de 1,0mm,
executa — se, na regido cervical, uma canaleta para orientar o desgaste do dente nessa região,
primeiramente essa canaleta fica supragengival. Com a mesma ponta diamantada esférica, a
canaleta cervical é estendida por proximal e incisal.
Com uma ponta troncocônica com extremidade arredondada n°2136 (Kg Sorensen), inicia
— se, na região cervical, a execução da canaleta central para orientar o desgaste. Esta canaieta
deverá obedecer as três inclinações da superficie vestibular dos dentes anteriores superiores. A
profundidade da canaleta será determinada pela: coloração do dente, perda de esmalte e inclinação
do dente. Com a mesma ponta deve — se proceder ao desgaste da metade distal da superficie
vestibular e, em seguida, da metade mesial.
Colocamos um fio retrator para levarmos o término intra sulcular, cerca de 0,2mm para
dentro do sulco gengival.
Após terminado o preparo na superficie vestibular e proximal, foram executados sulcos
de 1,0mm de profundidade na região incisal. Para tal, empregamos uma ponta diamantada
troncônica. Os sulcos incisais foram unidos por meios de desgaste inclinado para a palatal e de

Biblioteca Universitária
UFSC

34

modo a promover a redução incisal. Terminado a região incisal, faremos a conclusão do preparo
utilizamos discos flexíveis (Sof-Lex), para refinar o preparo.

Moldagem

Usamos fios retratores (Ultrapak), com um instrumento apropriado o primeiro fio n°00 6
delicadamente colocado dentro do sulco, após colocamos o segundo fio n°000, que ao contrário do
primeiro fica totalmente visível. Enquanto o segundo fio é retirado do sulco com a pinça clinica, a
ponteira do misturador do silicone de adição (Express — 3M Co.) é levada junto à margem cervical
do preparo, a medida que o fio foi sendo retirado do sulco, o material leve para moldagem vai
sendo levado para o local onde o fio ocupava. Com um suave jato de ar o material foi espalhado
para o local onde se encontrava o segundo fio. Preenchemos todo o dente com o material leve, em
seguida levamos o material pesado em posição, esse material foi levado com uma molderia tipo
triple-tray pré selecionada. Esperamos cerca de 5 minutos para a presa do material.

CimentaçAo das provisórias

Foram confeccionadas em laboratório em resina acrilica sobre um modelo de gesso, estas
foram ajustadas e cimentadas com resina composta. É aplicado o condicionamento Acido 37% em
um ponto da superficie vestibular, lavado e secado, após aplicamos a resina composta e adaptamos
a provisória e fotopolimerizamos.

Prova das facetas laminadas

As cerâmicas foram confeccionadas de porcelana feldespática Vitadur Alpha. As facetas
foram provadas e observadas no seu ângulo de inserção, forma, cor, textura superficial e pontos de
contato. Uma ótima adaptação tanto na cervical — vestibular — proximal, bem como palatal, indicou
a cimentação.
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Cimentação
Com um dispositivo especial (vivastick — vivadent) para manipular a superficie interna da
porcelana, é jateada e limpa com aparelho de ultra-som, após é feito o condicionamento com Acido
fluoridrico 10% aplicado por 2 minutos, foram lavadas e secas com jatos de ar. Com o auxilio de
um pincel, um agente silano foi aplicado sobre a superficie da porcelana condicionada, e em
seguida um agente adesivo é aplicado.
Foi realizado isolamento relativo com roletes de algodão e fio retrator. Uma fita matriz é
colocada entre os dentes e um gel ácido fosfórico 37% é aplicado sobre o preparo e as regiões das
margens por 15 segundos, lavamos e secamos. Aplicamos o sistema adesivo Single — Bond (3M)
com um pincel descartável. A faceta é carregada de cimento resinoso Relyx (3M) e assentada
sobre o preparo, após a remoção dos excessos mais grosseiros de cimento, a ponteira da luz é
posicionada por vestibular e palatal por 60 segundos cada face.
Acabamento fmal foi feito com lamina de bisturi n°12 no sentido cerâmica — dente,
evitando dessa forma fraturas, verificação dos contatos em todo as excursões mandibulares foi
constatadas e a porcelana foi polida com taps próprias para cerâmica da Komet.

-woe.
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4. CONCLUSÃO

Analisando o desempenho das facetas laminadas em cerâmica, vistos nos trabalhos de
revisão, mostram alta aceitabilidade por parte dos pacientes, com excelente manutenção da
estética, por períodos de l 0 anos. A técnica de facetas laminadas em porcelanas , quando realizadas
dentro das corretas indicações, seguindo — se o protocolo clinico, sem extrapolar o seu uso em
dentes que podem ser facilmente restaurados com restaurações diretas em resina composta, torna —
se alternativa viável na correção estética de dentes anteriores, com reconhecimento do paciente

e

satisfação profissional.
Apesar da odontologia ter evoluído, tanto em termos de materiais como técnicas, estas
são bastante criticas e sensíveis as inúmeras variáveis. 0 conhecimento aprofundado, bem como o
domínio dos recursos hoje disponíveis, associados A. honestidade para o nosso pacientes, são
caminhos que muitos provavelmente levarão os profissionais da odontologia à posições cada vez
mais distinguidas, e elevarão o conceito e a confiança para com a profissão odontológica.
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