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RESUMO

A odontologia restauradora avançou intensamente nos últimos anos graças ao
surgimento e à evoluçado dos procedimentos adesivos. Dentre as novas alternativas de
tratamento conservador para dentes anteriores, as facetas estéticas destacam-se na
abordagem de dentes com alterações de cor, forma, tamanho e alinhamento. Neste
trabalho, duas modalidades restauradoras so comparadas e discutidas: as facetas diretas
de resina composta e as facetas indiretas em porcelana.

ABSTRACT

Restorative dentistry has advanced in last years thank to appearance and
evolution of adhesive procedures. One of the conservative options to anterior tooth,
esthetic veneers has project to approach tooth with alterations of color, configuration,
dimension and alignment. In this article, two types of restorations are compared and
debated: direct composite veneers and indirect porcelain veneers.
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1 INTRODUÇÃO

Um sorriso esteticamente agradável e harmônico tem-se tornado um elemento cada
vez mais valorizado na sociedade atual. Consoante o Dicionário Houaiss, "estética é a parte
da filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico". Já
segundo o criador desse termo — o filósofo alemão Alexander Baumgarten (1714-1762) —, "d a
ciência das faculdades sensitivas humanas, investigadas em sua função cognitiva particular,
cuja perfeição consiste na captação da beleza e das formas artísticas".
A importância da face para o ser humano reside no fato de esta representar sua
identificação própria. Se o sorriso esta em desacordo, o indivíduo sente-se marcado, não
porque ele não seja belo no senso ideal, mas porque não alcança um padrão mínimo de
aceitabilidade (DAVIS; ASHWORTH; SPRIGGS, 1998).
A motivação para procurar tratamento restaurador estético é complexa. É uma mescla
de razões sociais e psicológicas, mas parece similar ao relatado por pessoas que buscam
submeter-se a cirurgias plásticas.
Pacientes insatisfeitos com a aparência de seus dentes geralmente demonstram sinais
de insatisfação para o cirurgião-dentista; por exemplo, evitam contato visual, tensionando a
musculatura oral ou cobrindo a boca com a mão ao falar. Os profissionais que praticam a
odontologia cosmética têm a oportunidade de perceber transformações em seus pacientes após
o tratamento, tais como remodelação dos cabelos e maquiagem, sorriso relaxado e postura
mais segura. Mesmo um tratamento odontológico simples pode ter profundo efeito no amor
próprio, na confiança do paciente em si mesmo (DAVIS; ASHWORTH; SPRIGGS, 1998).
A partir do desenvolvimento da técnica de condicionamento ácido do esmalte
introduzida por Buonocore na década de 50 do século há pouco findo, e da introdução das
resinas compostas por Bowen (1958), complementadas pelos trabalhos de Fusayama et al.
(1979) e Nakabayashi et al. (1982), tornou-se possível a obtenção de uma adesividade efetiva
e duradoura por meio da estabilização do coldgeno pela impregnação de monômeros na
estrutura dentinaria (camada híbrida). Dessa forma, procedimentos adesivos tornaram-se
viáveis (BENETTI et al., 2003).
Dentre as alternativas estéticas atuais, as facetas dispõem de lugar cativo. Esse fato se
cla pelas vantagens incontestáveis em relação as possibilidades restauradoras de dentes
anteriores realizadas no passado.
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Até poucos anos atrás, era extremamente dificil recuperar a estética e a função de
dentes anteriores (vitais ou não) fraturados e/ou com a cor e forma alteradas, sem que, para
isso, fosse necessário um desgaste acentuado na estrutura dental sadia remanescente. Coroas
totais em porcelana, em resinas acrílicas, metalo-cerâmicas ou metalo-plásticas eram
geralmente necessárias (FONSECA FILHO; OLIVEIRA; MARTINS, 2000).
Conforme opina Souza et al. (2002), a indicação para facetas estéticas surgiu num
momento em que era grande o questionamento acerca da utilização de técnicas mais
invasivas, como na submissão do paciente aos desgastes convencionais para a realização de
coroas totais, ou outros procedimentos estéticos que implicavam expressiva perda tecidual.
As facetas podem ser de dois tipos: diretas ou indiretas. As realizadas pelo próprio
cirurgião-dentista são as diretas, que podem confeccionar-se a partir de resinas compostas ou
resinas acrilicas. As indiretas envolvem o serviço laboratorial do técnico em prótese e podem
constituir-se de resinas compostas indiretas (cerômeros), facetas pré-fabricadas ou de
porcelana.
0 objetivo desta monografia é apresentar as facetas diretas de resina composta e as
indiretas de porcelana, de sorte que se exponham comparativos entre elas, esclarecendo as
diferenças que guardam entre si e discutindo em quais situações são mais bem indicadas.

2 HISTÓRICO

Frente a toda a tecnologia disponível nos dias de hoje, é oportuno lembrar que as
facetas estéticas tiveram origem há mais de noventa anos, quando o Dr. Charles Henry Land
documentou pela primeira vez o seu uso (DELLA BONA, 1997). Na década de 30 do século
XX, Charles Leland Pincus utilizou finas facetas provisórias para aprimorar a aparência dos
atores em close ups na indústria cinematográfica (MAGNE; BELSER, 2003). Naquela época,
-

confeccionavam-se as facetas em acrilico e cerâmica, cimentando-as com pó adesivo para
prótese total (DELLA BONA, 1997).

Entretanto, a partir do desenvolvimento da técnica adesiva, os procedimentos clínicos
passaram a ser mais seguros e ter maior longevidade. Nesse contexto, as resinas foram
amplamente utilizadas na confecção de facetas, tanto pela técnica direta quanto pela indireta.
Faunce, por volta de 1970/80, utilizou faceta de resina acrílica pré-fabricada, obtendo bons

resultados estéticos imediatos (BENETTI et al., 2003).
Inicialmente, as facetas indiretas de resina acrilica apresentavam superfícies lisas,
melhor contorno anatômico, menor contração de polimerização e estética favorável, quando
comparadas As restaurações de resina composta diretas daquela época. Por outro lado, sua
resistência A abrasão e união química mostravam-se deficientes, limitando sua utilização.
Somente com a vantagem das propriedades mecânicas da resina composta este material
passou a substituir a resina acrílica na confecção de facetas indiretas (BENETTI et al., 2003).
A cobertura cerâmica peculiar dos dentes anteriores somente foi descrita por volta de
1980, integrando os princípios de adesão desenvolvidos inicialmente por Buonocore e Bowen;
porem, foi Rochete que, em 1975, na França, primeiramente propôs o uso de restaurações

adesivas de cerâmica na dentição anterior (MAGNE; BELSER, 2003).
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3 FACETAS ESTÉTICAS

3.1 Características

Idealmente, as restaurações do tipo facetas deveriam apresentar as seguintes

características:
Quanto ao método de confecção:
- que apresentasse baixo custo;
- que eventualmente pudesse ser confeccionada facilmente no próprio consultório, em
pouco tempo.
Quanto ao material:
- que fosse de fácil manuseio;
- fosse biocompativel com o periodonto;
- apresentasse ampla variedade de cores;
- tivesse estabilidade de cor após longo espaço de tempo;
- apresentasse resistência ao desgaste igual à do esmalte;
- facilitasse o acabamento e o reparo (VIEIRA et al., 1995).

3.2 Indicações

Desconsiderado o tipo, as facetas podem indicar-se nos seguintes casos:
- Dentes com alteração de cor (descoloração por tetraciclina ou que não respondem ao
clareamento, incluindo dentes despolpados);
- Dentes com alterações morfológicas maiores (conáides, fechamento de diastemas,
fechamento de triângulos interdentais escuros, aumento do comprimento e proeminência
incisivos;
- Dentes com múltiplas restaurações;
- Restaurações extensas (fratura coronal extensa, perda de esmalte extensa,
malformações congênitas e adquiridas generalizadas).
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3.3 Contra-indicações

As facetas não podem ser contra-indicadas de forma rigorosa e definitiva, até
porque os materiais odontológicos experimentam constante evolução (BARATIERI et al.,
2001); mas, em principio, algumas situações clinicas contra-indicam esse tipo de restauração.
0 esmalte do dente a ser facetado deve estar sadio (para promover selamento periférico em
todo o ângulo cavo-superficial) e presente em mais de 50 % do preparo, pois a dentina
apresenta uma adesão menos estável. Portanto, em dentes onde a dentina e/ou cemento
predominam, a melhor indicação sell coroa total (KENEDY, 1991).
A oclusão inadequada (sobremordida pronunciada, portadores de bruxismo e
outros hábitos parafuncionais) é outra contra-indicação, assim como dentes com coroa clinica
curta ou muito delgada na região incisal.
o

Outras variáveis que podem prejudicar as facetas têm relação com

comportamento do paciente. Hábitos nocivos aos dentes — como morder cachimbo, caneta,
unhas (KENEDY, 1991) — e o próprio bruxismo têm um potencial de exceder os limites das
propriedades do material, seja aderindo à subestrutura de metal ou ao esmalte e dentina. Sob
essas condições, ambos os tipos de restaurações tam um grande risco de falhas em curto prazo
(FRIEDMAN, 1998).

3,4 Planejamento

Como em qualquer procedimento odontológico em que se espera sucesso,

o

planejamento desse tipo de restauração é um passo que não deve ser relegado à parte, mesmo
por profissionais dotados de larga experiência.
No dizer de Magne e Belser (2003), a saúde e a morfologia adequadas do periodonto
são responsáveis por 50% do resultado estético final. Não raro, pode-se lançar mão de algum
tipo de cirurgia para ganhar acesso à margem ou ampliar a coroa clinica. Dentes
excessivamente curtos podem ser "alongados" por meio de cirurgia a retalho com
osteotomia/osteoplastia e, em função da ampliação das ameias gengivais que este
procedimento ocasiona, necessitam de facetamento. Após a cirurgia é estratégico que se
aguardem 90 dias para o inicio dos procedimentos restauradores (BARATIERI et al., 2001).
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As restaurações deficientes deverão ser substituidas, preferencialmente, antes da
execução das facetas. Em dentes vitais, o facetamento de dentes com restaurações deficientes

poderá colocar em risco todo o tratamento. 0 uso de modelos de estudo, fotografias e imagens
computadorizadas facilitam a decisão de tratamento e servem também para lembrar, após o
procedimento concluído, as diferenças entre o problema e a solução encontrada (BARATIERI
et al., 2001).
Segundo um estudo in vitro de Baratieri et al. (2000) em relação aos dentes tratados
endodonticamente,

facetas

conservadoras

restritas ao esmalte

não enfraquecem

significativamente os incisivos superiores; e o uso de pinos não se justifica como forma de
resistência para facetas conservadoras. Eles devem ser restritos a situações onde a retenção é
necessária; por exemplo, quando a porção coronária é insuficiente para receber restauração

adequada ou um preparo. Os dentes tratados endodonticamente que apresentam abertura
coronária ampla, presença de restaurações proximais e grande trespasse vertical devem
receber um pino/ núcleo intra-radicular antes de serem facetados (BARATIERI et al., 2001).
Se os dentes do paciente apresentarem alteração de cor, o tratamento clareador, de
dentes vitais ou não, deve ser considerado antes da execução da(s) faceta(s), isto porque nem
a resina composta nem a porcelana sofrem efeito do agente clareador. A melhora na coloração
do dente evita que o escurecimento possa transparecer após a realização da restauração final, a
qual deve fazer-se entre 7 a 14 dias após o clareamento, a fim de permitir-se a eliminação

total do oxigênio remanescente, que atua como inibidor da polimerização das resinas
compostas (MANDARIN° et al., 1998).
sempre importante conversar com o paciente sobre suas expectativas quanto ao
resultado estético. Todos eles, em especial os muito exigentes, devem ser bem esclarecidos
quanto as limitações de cada tipo de restauração. Assim sendo, para que o profissional e o
paciente visualizem melhor os prováveis resultados, em relação à cor, forma e textura, é
recomendável a execução prévia de um "ensaio restaurador" (BARATIER1 et al., 2001).
0 ensaio restaurador pode ser executado para que o profissional, o paciente e as

pessoas que com ele convivem possam ter visão mais apurada do possível resultado a ser
obtido. Neste passo, o esmalte não é condicionado nem recebe aplicação de adesivo.
Depois do ensaio restaurador concluído, o profissional deve solicitar ao paciente que
emita opinião sobre tal procedimento e tente observar se a aparência criada pelo ensaio atrai a
atenção das pessoas do seu convívio. Caso o paciente se mostre satisfeito e autorize a
realização da restauração definitiva, o ensaio poderá ser facilmente destacado do dente
(BARATIERI et al., 2001).
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3.5 Preparo

Para Felippe et al. (2000), o preparo é talvez o passo mais significativo do
procedimento restaurador estético. A partir dai, todos os demais passos serão por ele
influenciados.
0 preparo dental depende de algumas variáveis:
- do grau de escurecimento do dente;
- da inclinação do dente para lingual ou vestibular;
- do tipo de dente e da localização deste na arcada;
- da presença de espaços (diastemas) entre os dentes;
- da existência de apinhamento dental;
- da presença de desgastes na estrutura dental vestibular;
- da altura da linha de sorriso;
- da necessidade de alongamento do dente a ser facetado;
- da extensão da fratura em casos de dentes fraturados; e
- das áreas estática e dinâmica de visibilidade (BARATIER1 et al., 2001).
A profundidade do preparo da faceta vai depender do grau de escurecimento do dente
e da posição deste no arco. Se restrito ao esmalte, traz duas grandes vantagens: protege
melhor a vitalidade pulpar quando esta existir e proporciona melhores valores de adesão do
que os alcançados em dentina.
Como forma de facilitar a visualização da profundidade de desgaste da face vestibular,
moldes de silicone denso, que servirão como guias, podem ser obtidos a partir do dente a ser
facetado, se ele estiver relativamente intacto, ou a partir de um modelo de gesso contendo
restaurações de diagnóstico em cera, confeccionados geralmente pelo protético, em sessão
prévia. Um dos moldes é seccionado em várias partes no sentido transversal, e o outro no
sentido longitudinal. Durante o preparo, as guias poderão ser colocadas em posição que enseje
ao profissional consultar se o preparo tem profundidade suficiente para a acomodação do
material restaurador e se está ocorrendo de maneira uniforme.

UFSC/ODONTOLOGIA
BIBLIOTECA SETrmint
3.6 Cores em facetas

Antes de haver o preparo propriamente dito, torna-se importante a limpeza dos dentes
por meio de profilaxia com pasta abrasiva ou jato de bicarbonato de sódio (BARATIERI et
al., 2001), e a seleção de cor da restauração.
0 esmalte e a dentina apresentam, em função das suas características individuais e

diferentes espessuras, graus variáveis de opacidade e translucidez. Em conjunto, esses tecidos
apresentam características que se somam e propiciam aos dentes sutilezas de cor,
luminosidade, transparência e beleza. 0 material restaurador a ser selecionado deverá copiar
essas características, o que é extremamente difícil com um único tipo e urna única cor de
resina composta (BARATIERI et al., 2001).
Segundo Baratieri et al. (2001), para selecionar as cores das facetas o profissional deve
observar atentamente as cores e tons dos dentes adjacentes e ter conhecimento e domínio das
propriedades ópticas dos tecidos dentais. A cor dos elementos dentais é quantificada pelo
matiz, croma, valor e translucidez. Resumidamente, o matiz diz respeito ao nome da cor; por
exemplo, A, B, C ou D, de acordo com a escala Vita. 0 croma representa a saturação ou
quantidade de pigmentos contido em uma escala de matiz. 0 valor refere-se a quantidade de

pigmento branco de um objeto e a translucidez significa a quantidade de transparência que um
objeto apresenta, que no dente pode ser exemplificada pelo terço incisal, que é mais
translúcido, ou seja, bem menos opaco que o terço cervical.
0 mapa cromático do dente é extremamente fail para facilitar o processo de seleção de

cores. 0 desenho esquemático das cores do elemento dental deve executar-se com lapis
colorido, de maneira que imitem todos os tons nas diferentes regiões do dente. A cor há de
selecionar-se antes da anestesia do paciente, por conseguinte, enquanto o dente continua
hidratado e uma tomada de cor exata pode ser empreendida (BLANK, 2002).
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4 FACETAS DIRETAS EM RESINA COMPOSTA

Nesta época de célere avanço na Area de materiais indiretos e técnicas restauradoras,
alguns clínicos estão abandonando as facetas diretas em resina composta como uma
alternativa viável para satisfazer aos anseios dos seus pacientes (BLANK, 2002).
No entanto, a execução de facetas diretas por meio de técnicas adesivas e o uso de
compósitos tornou-se popular nos últimos anos graças, especialmente, a dois fatores: a
possibilidade de conservação de estrutura dental em relação aos outros tipos de restaurações, e
aos excelentes resultados estéticos que elas podem possibilitar (BARATIERI et al., 2001).

4.1 Material

Resinas compostas para aplicações diretas e indiretas possuem quatro componentes
básicos mais importantes:
- Matriz resinosa: Na maioria das vezes, constituída de monõmeros que são diacrilatos
alifaticos ou aromáticos, sendo o Bis-GMA (bisfenil glicidil metacrilato) e o UDMA (uretano
dimetil metacrilato) os mais freqüentes empregados, e é composta ainda por TEGDMA (trietil
glicol dimetacrilato), diluente que possibilita a incorporação de alto conteúdo de carga, além
de propiciar um material final com melhores características de manipulação;
- Agentes iniciadores: São substâncias químicas que, uma vez ativados, dão inicio ao
processo de polimerização;
- Partículas de carga: As partículas de carga promovem estabilidade dimensional
instável matriz resinosa, com a finalidade de melhorar suas propriedades. Quando essas
partículas se misturam à matriz, o primeiro efeito é a redução da contração de polimerização.
Também promovem menor absorção de água e menor coeficiente de expansão térmica, tudo
paralelamente ao aumento na resistência de tração, compressão, abrasão e maior módulo de
elasticidade;
- Agente de cobertura: É o material responsável pela união das partículas de carga
matriz resinosa. É importante, uma vez que propicia a transferencia de tensões da fase que se
deforma mais facilmente (matriz) para a fase mais rígida (carga). Previne, por sua vez, a
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penetração de Agua na interface resina/ carga. Os agentes de cobertura são freqüentemente
chamados de silanos, devido ao fato de pertencerem ao grupo dos organo-silanos; possuem
metacrilatos, os quais formam ligações covalentes com a resina do processo de polimerizaçao.
As resinas são classificadas quanto ao tipo de carga utilizada. Dividem-se elas em tits
tipos essenciais: macroparticulas, microparticulas e híbridas — e ainda mais recentemente
surgiram as resinas nanoparticuladas. As macroparticulas possuem grandes quantidades de
vidro ou quartzo, ao passo que as microparticulas contêm pequenas partículas de silica. As
híbridas, por sua vez, possuem as duas partículas, misturadas variadamente (CHAIM;
BARATIERI, 1998). 0 compósito de nanoparticulas foi desenvolvido com nova tecnologia, a
qual envolve partículas com aproximadamente 0,02 m, ou seja, metade do tamanho das
micropartículas. Assim, o material apresenta propriedades superiores as dos compósitos
híbridos, como melhor polimento, mais fácil manuseio e capacidade de manter a anatomia por
longos períodos (DEBASTIANI; LOPES, 2005).
As propriedades fisicas das resinas compostas alcançaram alto nível de excelência, e o
cirurgião-dentista pode confiar na estética e longevidade dos resultados. As novas
formulações de tamanho de partículas e sua distribuição têm fornecido força adicional e
vários graus de capacidade de polimento, permitindo o uso de resinas compostas em areas de
grande força e estresse, fornecendo um ótimo nível de polimento (SULIANO; CORREIA
FILHO; SANTOS, 1998).

4.2 Vantagens

As facetas diretas em resina composta apresentam inúmeras vantagens como:
- São passíveis de serem reparadas, o que resulta em reparo geralmente rápido, seguro
e eficaz;
- Em algumas situações, podem ser executadas sem nenhum tipo de preparo;
- Dispensam etapas de laboratório;
- A execução dessas restaurações consome, geralmente, menos tempo do que o
necessário para a confecção de restaurações indiretas;
- Não requerem provisórias;
- Não requerem moldagem;
- 0 preparo é geralmente mais conservador que o necessário para as facetas indiretas.
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4.3 Desvantagens

Desvantagens, neste tipo de procedimento, também existem. São elas:
- A hipótese de se formarem bolhas de ar sob a superfície da faceta. Quando estas
bolhas são expostas (o que ocorre pelo desgaste superficial por meio de escovação, profilaxias
e/ou consumo de alimentos abrasivos), deixam à mostra uma capa de resina não polimerizada.
Este compósito é mais vulnerável ao manchamento e à degradação;
- A reprodução da forma, textura, contorno e cor estarão na dependência total da
habilidade e do senso artístico do profissional. Isto poderá fazer com que o tempo necessário
para executá-la de forma adequada se torne, por vezes, excessivamente longo, fator que
poderá contra-indicá-las em situações em que todos os dentes anteriores tiverem de ser
facetados;
- Os compósitos de microparticulas são suscetíveis ao lascamento, em especial quando
empregados em areas de alto estresse;
- É muito dificil, com pequena espessura de resina, mascarar o fundo escuro de um
dente sem o uso de um opacificador. Os opacificadores podem tornar as restaurações com
aparência excessivamente artificial (BARATIERI et al., 2001).
- Menor resistência que as facetas de porcelana (SULIANO; CORREIA FILHO;
SANTOS, 1998).

1 ,)

5 FACETAS INDIRETAS EM PORCELANA

UFSC/ODONTOL OGIA
BIBLIOTECA SETnnini

As facetas laminadas de porcelana têm sido consideradas, atualmente, um dos
recursos de restauração estética mais avançados devido as suas características conservadoras e
A. sua durabilidade (MOREIRA; KYRILLOS; OLIVEIRA, 2002).
Os laminados em cerâmica, facetas estéticas em cerâmica ou, simplesmente,
facetas de cerâmica são lâminas ou veneers de cerâmica com espessura de aproximadamente
0,5 a 0,8 mm, cimentadas 6. estrutura dentária por meio de técnicas adesivas, utilizando-se
sistemas adesivos e resinas compostas para cimentação (DELLA BONA, 1997).

5.1 Material

Cerâmicas são, de forma geral, compostas de urna matriz vítrea (silica) na qual
uma ou mais fases cristalinas (por exemplo, leucita, mica, alumina ou dissilicato de litio)
estão embebidas (MEYER FILHO; SOUZA, 2005).
A capacidade única do dente natural de suportar carga mastigatória e trocas
térmicas durante toda a vida é resultado da inter-relação estrutural e física entre urn tecido
extremamente duro — esmalte - e outro mais flexível — a dentina (MAGNE; DOUGLAS,
2000).
.1d no tocante á. porcelana, uma das principais características é que ela demonstra
alta resistência à compressão, contudo, relativamente baixa resistência à tração; portanto, a
faceta de porcelana somente alcança resistência quando suportada e aderida ao dente
(FRIEDMAN, 1998).
O que difere nos sistemas cerâmicos atuais, para restaurações livres de metal, é a

sua composição química. Conhecem-se dois tipos dessa espécie: cerâmicas ricas em silica
(SiO2) e ricas em alumina (A1202). As cerâmicas ricas em silica são as que apresentam mais
de 15% de silica (vidro) na composição. É o caso das porcelanas feldspdticas tradicionais ou
as modernas cerâmicas vítreas (IPS Empress, IPS Empress 2, Optec, entre outras). Já as
cerâmicas ricas em alumina, ao contrario, são primariamente de natureza cristalina, com
minima ou nenhuma fase vitrea, a exemplo das cerâmicas de óxido de alumínio infiltrado por
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vidro (In-Ceram) e as cerâmicas de óxido de alumínio densamente sinterizado (Procera, AllCeram) (MEYER FILHO, SOUZA, 2005).
Quatro são as maneiras de se confeccionar faceta em cerâmica: (1) em modelos
refratários, (2) sobre lâmina de platina, (3) pela volatização do padrão de cera com "fundição"
e inclusão da cerâmica, e (4) com a ajuda do computador pelo processo CAD-CAM

-

Computer aided design and computer aided manufacture (DELLA BONA, 1997).
-

-

A técnica do troquei refratário é uma das mais empregadas na atualidade para a
execução de restaurações cerâmicas livres de metal (BARATIERI et al., 2001), graças
descoberta dos materiais de revestimento refratários que facilitam o processo de fabricação
(PEUMANS et al., 1998). A confecção da faceta de porcelana realiza-se em modelo
refratário, obtido com a duplicação do modelo de estudo em gesso (SOUZA et al., 2002). Tal
técnica apresenta as seguintes vantagens: não necessita de equipamentos especiais, os efeitos
de cor e translucidez são extremamente sofisticados através de estratificação com espessura
total e adesão extremamente confiável com resinas, quando condicionadas com ácido
hidrofluoridrico e silanização (MAGNE; BELSER, 2003).
Após a presa do revestimento, todo o término dos preparos é delimitado com um lápis
demográfico, o qual não é eliminado durante as queimas. 0 modelo sofre então
desgaseificação no próprio forno para porcelana. Após o resfriamento, é mergulhado em Agua
destilada até que se eliminem as bolhas, liberando gases de amônia que se formam e
interferem na conexão porcelana/ refratário. Aplica-se um conector para provocar a união da
porcelana ao refratário e, em seguida à sua queima, as porcelanas são aplicadas em várias
opacidades, se necessário. Concluida a queima da porcelana, o troquei refratário é eliminado
com discos de aço e brocas esféricas. Os resíduos de refratário impregnados na superficie
interna das facetas são eliminados com jato de óxido de alumínio de granulação bem fina
(SOUZA et al., 2002).
São desvantagens dessa técnica: a necessidade de duplicar-se o modelo-mestre em
refratário, a remoção delicada do material refratário, a impossibilidade de testar a restauração
na boca antes do glaze final e maior dificuldade no controle da espessura uniforme da faceta
(DELLA BONA, 1997).
Na técnica sobre a lamina de platina, o modelo-mestre deve ser troquelado e receber a
adaptação de uma pequena lâmina de platina brunida e pressionada sobre o preparo até 1-2
mm além das margens. A manipulação da futura restauração sobre a lâmina de platina, da
remoção do troquei até o forno para sinterização é muito critica e pode causar alguma
distorção.

21

As vantagens desta técnica são: adaptação fácil da lâmina de platina, possibilidade de
verificação da espessura da restauração durante o processo de fabricação e possibilidade de
testar a restauração antes do glaze final. Como desvantagens essa técnica apresenta:
dificuldade em verificar-se a cor real durante o processo — devido ao efeito da lâmina de
platina -, a possibilidade de distorção da lamina e maior dificuldade no domínio da técnica.
Na técnica de inclusão da cerâmica, após a escultura e inclusão do padrão, a cera é
removida, e o vidro em forma de lingote é fundido e injetado no revestimento por meio de
uma centrifuga especial. A peça é desincluida e reincluida para sofrer o processo de
ceramização. Após isto, é feita a pintura extrínseca e o glazeamento da peça (BARATIERI et
al., 2001). As vantagens dessa técnica são: ótima adaptação marginal, devido ao enceramento
do padrão sobre o modelo de trabalho, dureza, resistência à abrasão, coeficiente de expansão
térmica e translucidez similares ao dente natural. Ajustes na restauração tiram o glaze,
provocam perda de cor, exigem equipamentos de alto custo, tomam o processo de
fabricação demorado, apresentando-se como desvantagens (DELLA BONA, 1997).
Pela técnica do CAD-CAM, a imagem, após o preparo do dente, é captada pelo
computador, cabendo ao operador traçar os limites da futura restauração. Este sistema utiliza
pequenos blocos de vidro ceramizados e pré-prensados, desgastados por discos ou outros
instrumentos, até chegar as dimensões da restauração. Como vantagens dessa técnica temos a
dispensa de moldagem, provisórios, execução do protético e necessidade de menor número de
sessões. É desvantajoso, porém, com relação à cor (cerâmica monocromática), adaptação
marginal, escultura e necessidade de equipamento de alto custo.
Segundo Magne e Belser (2003), o uso de cerâmicas mais resistentes, porém mais
sofisticadas — tais como In-Ceram (Vita), Procera (Nobel Biocare), ou Empress (1voclar)
torna-se questionável, porquanto as trincas são um fenômeno inevitável no envelhecimento de
materiais frágeis que se apresentam em camadas. No esmalte, as trincas são um processo
protetor natural contra as tensões de tração. As facetas de porcelana feldspdticas trincadas
podem ser preservadas desde que a adesão entre o dente e a restauração possa ser mantida.

5.2

Vantagens

Por tratar-se de método de restauração indireta, as propriedades do material são
melhoradas e a estética também, já que confeccionada fora da boca por um profissional
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(técnico em prótese dentária) com muita prática torna a restauração habilmente executada em
termos estéticos. As cerâmicas desempenham melhor as características do esmalte — módulo
de elasticidade, resistência à fratura, dureza e expansão térmica.
Essas restaurações apresentam boa longevidade, não afetam o periodonto e mantem
estabilidade de cor no ambiente bucal (BARATIERI et al., 2001)

5.3 Desvantagens

As facetas de porcelana apresentam maior dificuldade técnica de

execução. Os

procedimentos de preparo e cimentação são críticos e morosos; afora isso, as facetas de
porcelana são demasiado frágeis quando ainda não estão cimentadas (BARATIERI et al.,
2001). Se sobrevier uma falha, geralmente ser á necessária a substituição completa da faceta

(BLANK, 2002).
Outras desvantagens são que, em muitas circunstâncias, a faceta de cerâmica necessita
de recobrimento incisal caracterizando um preparo mais invasivo; e, tido em conta o serviço
do laboratório, os custos são maiores.
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6 DISCUSSÃO

Inúmeras alternativas se viabilizam para restituir a estética ao sorriso, na atualidade.
Embora seja isso desejável, inúmeros clínicos sentem-se inseguros diante de tantas opções
para oferecer aos seus pacientes, até porque precisam dominar a ciência e a arte dos materiais
envolvidos.
Sem dúvida, a partir da revolução provocada pela odontologia adesiva é que as facetas
estéticas se tornaram mais populares e corriqueira nos consultórios odontológicos. Aliado a
isso, a melhora nos valores de adesão da dentina, a evolução no campo das resinas compostas
como as de nanoparticulas e o surgimento de materiais cerâmicos mais avançados firmaram as
facetas estéticas como tratamentos altamente estéticos e conservadores.
As facetas diretas de resina composta apresentam a vantagem da possibilitarem reparo
rápido e seguro (BARATIERI et al., 2001). Essa característica não é possível, de forma
facilitada, nas facetas indiretas em porcelana, as quais envolvem maior dificuldade técnica,
sendo o reparo um procedimento mais critico. Para Blank (2002), essa vantagem das facetas
diretas as indicaria para situações em que o paciente é jovem. Volchansky et al. (apud Blank,
2002) relatou estudos sugerindo que os dentes anteriores, superiores e inferiores continuam a
erupcionar passivamente depois dos 20 anos de idade. É que a arquitetura gengival e a altura
da papila não estão estáveis nos adolescentes e adultos jovens. Isso pode ser critico, pois a
margem gengival tende a uma posição mais apical, oferecendo a possibilidade de
aparecimento das margens da faceta ao longo dos anos. Portanto, a margem gengival pode ser
facilmente estendida e reparada nos casos de pacientes jovens, que mais tarde podem receber
tratamento definitivo com facetas de cerâmica.
Por não necessitarem de procedimentos laboratoriais, as facetas diretas em resina
composta tem custo mais baixo se comparadas as facetas indiretas de porcelana. Isso pode ser
decisivo quando os recursos financeiros do paciente se apresentam parcos. Este tipo de
restauração também dispensa moldagem, provisórios e requer número menor de sessões
clinicas, sendo o dente preparado e restaurado em uma única sessão.
Apresentam-se feito desvantagens das facetas diretas o longo tempo clinico exigido
para a sua confecção e a dificuldade do profissional que não é habilidoso em obter excelência
estética. Diz Blank (2002) que poucos universitários têm treinamento avançado para criar
restaurações policromáticas e estratificadas com compósitos; portanto, treinamento em pós-
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graduação é geralmente imprescindível para chegar-se à competência plena. Para numerosos
profissionais, esse tipo de procedimento é um dos passos mais difíceis, e o uso incorreto das
massas de resina composta pode tornar essa ação desanimadora para

o clinico não

especializado. Nesse caso, os profissionais que tam dificuldade em acertar a cor, forma e
harmonia das restaurações com técnicas diretas devem associar-se a um bom protético e optar
por facetas indiretas em cerâmica.
Ensinam Magne e Belser (2003) que um único incisivo lateral conóide é alvo ideal
para a aplicação de resina composta direta, por ser o material restaurador totalmente
suportado por esmalte subjacente intacto, e os incisivos laterais não estarem normalmente
sujeitos a cargas funcionais significantes. Todavia, num caso mais complexo de múltiplos
diastemas, restaurações diretas em resina composta podem tornar o procedimento clinico mais
cansativo, pelo fato de o controle simultâneo da forma, cor, adaptação cervical e perfi l de
emergência ficar totalmente a cargo de cirurgião-dentista.
Para Blank (2002), primeiramente o plano oclusal deve ser cuidadosamente avaliado.
Pacientes que apresentam mordida profunda, cúspides rasas ou função de grupo que ofereça
minima proteção aos incisivos centrais e laterais na execução de movimentos excursivos
poderão apresentar forças que excedam as propriedades fisicas dos compósitos, durante a
função, contra-indicando facetas diretas. 0 bom senso recomenda que elas seriam mais bem
apropriadas para pacientes em relação molar classe I ou até classe II.
Um estudo in vitro, realizado por Magne e Douglas (2000), concluiu que as
restaurações do tipo facetas de porcelana seguem princípios de biomimética, ou seja, o dente
facetado se comporta funcionalmente como dente higido com relação à distribuição dos
estresses, mostrando variações similares na flexibilidade da coroa. Com esta informação, as
facetas de porcelana têm a vantagem de aplicação em situações mais abrangentes, por
apresentarem maior resistência a desgaste.
Módulo de elasticidade, resistência à fratura, dureza e expansão térmica são
características mecânicas do esmalte que as cerâmicas desempenham melhor. No entanto, a
dureza da dentina é mais bem desempenhada por alguns materiais resinosos, devido ao seu
módulo de elasticidade. Os compósitos sozinhos não são capazes de restaurar a perda da
dureza que segue o preparo do dente e a extensa perda de esmalte relacionada; por isso
mesmo, em algumas situações, facetas de porcelana se tornam indispensáveis (BARATIERI
et al., 2001).
As facetas de porcelana não podem ser contra-indicadas de forma rigorosa e definitiva,
visto que os materiais odontológicos estão em constante evolução (BARATIERI et al., 2001);
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mas, em principio, algumas situações clinicas contra-indicam esse tipo de restauração.
esmalte do dente a ser facetado deve estar sadio (para promover selamento periférico em todo

o angulo cavo-superficial) e presente em mais de 50 % do preparo, por saber-se que a dentina
apresenta menor adesão. Dai se constata, portanto, que, em dentes onde a dentina e/ou
cemento predominam, a melhor indicação sera coroa total (KENEDY, 1991).
Outras variáveis tendendes a atuar negativamente na porcelana são os hábitos do
paciente. Hábitos nocivos aos dentes como morder cachimbo, caneta, unhas (KENEDY,
1991) e o próprio bruxismo têm um potencial capaz de exceder os limites de tensão das
porcelanas dentais, quer o material seja aderido à subestrutura de metal ou ao esmalte e
dentina. Sob essas condições, ambos os tipos de restaurações correm grande risco de falhas
em curto prazo (FRIEDMAN, 1998).
Uma das vantagens desse tipo de faceta é inerente ao material, ou seja, a porcelana
traz poucas alterações adversas ao periodonto. Ela é menos suscetível ao acumulo de placa
bacteriana do que o ouro, resina composta ou, até mesmo, estruturas dentais mineralizadas
(MAGNE; BELSER, 2003).
Ademais, possui o potencial de manter a estabilidade de cor no ambiente bucal, ao
contrário das facetas de resina composta que propendem a mudar de cor e desenvolver
manchas de superfície ao longo do tempo (BARATIERI et al., 2001).
Goldstein (apud BARATIERI et al., 2001) atestou que as facetas diretas com
compósitos podem apresentar tempo de vida útil ilimitado, todavia, em média, se comportam
muito bem por cerca de 10 anos. 0 fato de as facetas de resina composta serem
confeccionadas diretamente sobre o dente pelo próprio cirurgião-dentista contrasta com o
método de confecção laboratorial mais refinado das facetas de porcelana, que proporciona
maior lisura superficial que as facetas diretas.A vista disso, pacientes fumantes pesados ou
usuários de outros produtos do tabaco, ou os que freqüentemente consomem bebidas contendo
corantes — como bebidas a. base de cola, chá, café e vinho tinto — devem ser informados do
potencial de redução da longevidade, por força da associação com materiais corantes, tudo
porque tais pigmentos sofrem "sorção" dentro da matriz de resina. Se o paciente não consegue
ou está relutante em suspender ou limitar o uso dessas substancias cromogenicas, facetas
indiretas de porcelana podem representar a melhor escolha (BLANK, 2002).
Juntamente com o cirurgião-dentista, o paciente esclarecido de todas as limitações das
facetas diretas em resina composta poderá trabalhar para aumentar a durabilidade dessas
restaurações. Associado a isto, o fato de a faceta ser rápida e facilmente reparada contribui

26

para ilimitar a longevidade deste procedimento, desde que o paciente concorde em ter de
retornar ao dentista com mais freqüência (BARATIERI et al., 2001).
A interpretação subjetiva da restauração estética exerce função vital na maneira como
o paciente e o profissional vêem a restauração ao longo do tempo. Isto pode ter impacto direto
quanto A disposição de aceitá-la ou, então, substitui-la. Alguns pacientes são muito sensíveis A
menor discrepância na aparência de seus dentes (FRIEDMAN, 1998).
As facetas de porcelana contam com a alegação de serem restaurações duráveis, com
propriedades estéticas superiores, indicadas para pacientes adequadamente selecionados. Este
juizo tem sido confirmado por vários estudos clínicos de curto e longo prazo na literatura.
Segundo estudo clinico de cinco anos de avaliação de 87 facetas de porcelana, 93% das
restaurações permaneceram satisfatórias e não necessitaram de nenhuma intervenção; os
restantes 7% apresentaram deficiências clinicamente inaceitáveis como cárie recorrente
(2,3%), fratura da porcelana (1,2%), infiltração marginal severa (1,2%) e reação pulpar
(2,3%) e, por isso, necessitaram de substituição da faceta (PEUMANS et al., 1998).
Outro estudo mostra taxa de sucesso muito semelhante. Friedman (1998) avaliou 3500
facetas de porcelana, das quais 93% foram bem-sucedidas. As falhas eram definidas quando a
restauração necessitava de modificação, reparo ou substituição, em razão de fraturas,
descolamento ou infiltração marginal.
As diferenças principais entre os preparos de faceta direta de resina composta e faceta
indireta em porcelana residem no fato de haver necessidade, ou não, de envolvimento incisal e
envelopamento proximal; no refinamento do preparo que deve ser mais bem acabado e polido
para que o material de moldagem possa copiar melhor todos os pormenores.
0 recobrimento incisal no preparo da faceta de porcelana é controverso na literatura.
Ele traz como vantagens a facilidade para ampliar os dentes e alterar sua posição, a melhora
das propriedades estéticas da faceta, oferecendo mais liberdade para o ceramista com relação
à forma e ao perfil de emergência (MAGNE; BELSER, 2003). Permite, além disso, que a
oclusão seja ajustada, minimiza o estresse na região do rebordo incisal e, de alguma forma,
facilita o assentamento da faceta (BARATIERI et al., 2001).
Um estudo in vitro (HAHN; GUSTAV; HELLWIG, 2000) investigou o efeito de dois
tipos de preparos incisais para facetas de porcelana. 0 resultado mostrou que uma carga
significativamente maior ocorria nos laminados sem recobrimento incisal comparados com os
recobertos. A inclusão da face incisal no preparo deixou claro que o estresse é mais bem
distribuído no dente.

27

Um acompanhamento clinico de 2,5 anos de facetas estéticas (MEIJERING et al.,
1998) concluiu que o preparo da margem incisal é desnecessário para garantir ou melhorar a
resistencia da porcelana.
Para Benetti et al. (2003), "com relação ao recobrimento incisal, este só deverá ser
realizado quando, em protrusiva, ocorrer o contato oclusal, justificando assim a proteção a
esta área de estresse oclusal. Se não houver contato oclusal em protrusiva, a faceta pode
terminar junto à borda incisal representando, neste caso, menor desgaste de estrutura dental".
No entanto, segundo Magne & Belser (2003), a extensão do preparo vai depender da
quantidade de estrutura dental remanescente. Para o máximo de estrutura remanescente,
sobreposições incisivas limitadas (margem em topo ou mini-chanfro) protegem a margem de
tensões prejudiciais, uma vez que o padrão de tensão ao longo da face palatina quase não
influenciado pela linha de acabamento da faceta.
Apesar de conservador, aquele preparo que preserva esmalte na região incisal traz
como desvantagem a dificuldade na transmissão natural da luz, dada a presença de materiais
diferentes como a cerâmica, resina e esmalte (DELLA BONA, 1997). Parâmetros estéticos e
relações de contato em oclusão cêntrica e durante movimentos excursivos são determinantes
maiores para a localização do preparo da faceta (HAHN; GUSTAV; HELL WIG, 2000).
Outra desvantagem do preparo conservador (tipo janela) é a dificuldade na inserção da
faceta no momento da cimentação. Por outro lado, o preparo que termina em angulo reto com
a face lingual ou palatina permite um plano de inserção positivo com um posicionamento
correto da faceta (DELLA BONA, 1997), além do que, limita a extensão da cerâmica,
reduzindo a quantidade de tensão na interface da restauração (MAGNE; BELSER, 2003).
Mesmo sendo uma restauração ultrafina de cerâmica, ela se mostra uma alternativa
superior à resina composta direta para modificação estética do dente (FRIEDMAN, 1998).
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7 CONCLUSÃO

No só nos procedimentos de dentistica restauradora, mas na odontologia em geral, os
princípios biológicos estão em primeiro lugar, seguidos de princípios mecânicos e, no fim das
contas, estéticos. A escolha entre as modalidades de facetas estétic as sempre será uma
avaliação dos prós e contras de cada uma delas. Acurado exame clinico e o ato de ouvir os
anseios do indivíduo tornam-se importantes no planejamento do caso para saber as
expectativas do paciente, em relação ao tratamento, e assim indicar a melhor alternativa para
restabelecer um sorriso harmônico e agradável da melhor forma possível.
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