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RESUMO

0 tratamento com o uso de facetas laminadas de porcelana consiste numa
alternativa eficaz para a obtenção de melhores resultados estéticos, possibilitando
grandes melhorias na harmonia estética dental do paciente. Sua principal vantagem diz
respeito A preservação de estrutura dental, já que o preparo restringi-se A porção
vestibular do esmalte. As porcelanas dentais são os materiais de escolha para este tipo
de restauração, visto que possuem uma grande capacidade de reprodução da estrutura
dental humana. As facetas laminadas de porcelana podem ser cimentadas através dos
processos adesivos, desde que previamente condicionadas e silanizadas, chegando desta
forma bem próximo da resistência original do dente. Como se trata de um tratamento
restaurador, as facetas laminadas de porcelana possuem uma vida útil, necessitando de
trocas periódicas no decorrer da vida do paciente.

Palavras-chave: Porcelana. Laminada. Faceta.
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ABSTRACT

The treatment using porcelain laminate veneer consist in an efficacious
alternative for the obtaining of better esthetic results, making possible improvement in
dental esthetic harmonic of the patient. The principal advantage is that preserves dental
structure restricting prepare to vestibular enamel. The dental porcelain is the choice
material for this kind of restoration, because they can reproduce the human dental
structure. The porcelain laminate veneer can be cemented by adhesives process,
conditioning and silanizing before, getting closer of the original dental resistant. The
porcelain laminate veneers have a time life, needing periodical changes during life
patient.

Key words: Porcelain. Laminate. Veneer.
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I INTRODUÇÃO

A procura por tratamentos estéticos hoje em dia é uma vertente que vem crescendo a
cada dia que passa, assim como o grau de exigência estético acompanha este crescimento.
Existe um fator responsável por esse crescimento. As pessoas só conseguem ver aquilo
que elas aprendem a enxergar e a cada dia que passa, tanto o cirurgião-dentista como os
pacientes têm aprendido a enxergar cada vez mais detalhes e sutilezas anatômicas da estrutura
dental, o que aumenta a necessidade de se desenvolver técnicas e materiais que se aproximem
da morfologia e estética dos dentes e de sua disposição na arcada dental. A idéia de melhorar
a estética dental no que se diz respeito à cor, forma, textura e disposição dos dentes no arco
com o mínimo de prejuízo a estrutura dental fez surgir o desenvolvimento das facetas de
porcelana.
Segundo Magne e Belser (2003), as facetas cerâmicas oferecem ao profissional uma
poderosa modalidade no campo da estética. A modificação da forma, posição e cor dos dentes
anteriores originam efeitos significativos no sorriso que por sua vez podem reforçar a
personalidade e o convívio social do paciente.
De acordo com Baratieri (2001) a execução de uma faceta de porcelana consiste na
"substituição" da porção visível do esmalte por uma cerâmica, a qual é unida intimamente

superficie dental, oferecendo propriedades ópticas, mecânicas e biológicas, que tem estreita
semelhança com as características do esmalte natural.

0 sucesso de um tratamento realizado com facetas laminadas de porcelana depende de
uma série de fatores que compõem todos os passos para a execução desse tipo de restauração,
que vão desde um correto e sensato diagnóstico até os cuidados que levam à longa vida útil
deste tratamento, passos estes que o profissional que executa este procedimento deve dominar
para a garantia de sucesso do tratamento.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
0 uso de facetas é uma opção relativamente recente em odontologia. Seu primeiro
relato na literatura foi em 1930, onde Charles Pincus fabricava facetas provisórias para os
atores de Hollywood. Em 1975, na França, Rochete propôs o uso de restaurações adesivas de
porcelana para corrigir dentes fraturados, na região anterior.
A partir de 1983, trabalhos de Horn, Simonsen

e Calamia permitiram o

desenvolvimento do ataque acido das porcelanas, tornando o uso de facetas cada vez mais
popular. Além disso, estes trabalhos sugeriram o uso conjunto de Acido e silano, o que tornou
a unido entre cerâmica e dente bem mais intensa, possibilitando cada vez mais este tipo de
trabalho.

2.1 Indicações

Segundo Sadan et al (1998), uma das alternativas para se mascarar os dentes
manchados por tetraciclina é o uso de facetas laminadas de porcelana.
Moreira e Augusto (2002) dizem que as facetas de porcelana tem como principais
indicações dentes anteriores e correção de defeitos relacionados à estética (cor, forma e
função).
De acordo com Walls et al (2002), as facetas de porcelana são frequentemente
prescritas para dentes anteriores.
Baratieri et al (2001) descreveram as seguintes indicações para facetas de porcelana:
modificar a forma, cor, textura de superficie, comprimento e alinhamento de um ou vários
dentes, tanto da arcada superior como da inferior; reduzir ou fechar diastemas, restaurar
dentes fraturados e em casos especiais para restaurar dentes tratados endodonticamente. Além
disso, relatou que as facetas de porcelana proporcionam melhores resultados quando vários
dentes estão envolvidos.
Magne e Belser (2003) relataram como indicações:
- Tipo I - Dentes resistentes ao clareamento: descoloração por tetraciclina de graus III

e IV,

nenhuma resposta ao clareamento interno e externo;
- Tipo II — Alterações morfológicas maiores: dentes conóides, diastemas
interdentais muito próximos, aumento do comprimento e proeminência incisiva;
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- Tipo III — Restaurações extensas em adultos: fratura coronal extensa, perda extensa de

esmalte por erosão e desgaste, más-formações congênitas e adquiridas generalizadas.
Dumfahrt (1999) descreveu como indicações de facetas laminadas de porcelana:

tratamento de dentes anteriores desgatados, defeitos na superfície do esmalte, descolorações
intrínsecas e hipoplasia.

2.2 Contra-indicações

Segundo Baratieri et al (2001) as facetas de porcelanas estão contra-indicadas nas
seguintes situações: quando o preparo não possibilita a preservação de pelo menos 50% do
esmalte e quando as margens não ficam localizadas totalmente dentro do esmalte; dentes
isolados tratados endodonticamente e com alteração de cor, pacientes que apresentam oclusão
inadequada, dentes com coroa clinica excessivamente curta ou muito delgada na regido
incisal, pacientes com alta atividade de cárie e dentes que apresentam restaurações múltiplas
e/ou amplas.

2.3 Vantagens

De acordo com Sadan et al (1998), o uso de facetas laminadas de porcelana consiste
num tratamento com excelente estabilidade de cor e alta biocompatibilidade.
Dumfahrt (1999) relatou que o conceito dos laminados de porcelana fornece uma

excelência estética e restaurações conservadoras.
Segundo Moreira et al (2002), o uso de facetas de porcelana como alternativa de
tratamento tem com principais vantagens: ser conservador, menos sensibilidade

pós-

operatória, excelentes propriedades ópticas, estabilidade de cor, durabilidade, função e é um

tratamento biocompativel.
Rouse e MGowan (1999) declararam que o uso de facetas laminadas ultraconservadoras é uma modalidade de restauração que permite um desenvolvimento da função e

estética, enquanto conserva uma grande quantidade de estrutura dental natural.
Vocaturo (1998) comentou que a habilidade dos laminados de porcelana de serem
conservativos é urna tremenda vantagem para os pacientes. Sendo menos invasivo com ambos

(gengiva e polpa) resulta numa melhor saúde gengival, mais fácil manutenção e menos
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sensibilidade pós-operatória. O uso de facetas de porcelanas para restabelecer função e
melhorar a estética resulta em restaurações minimamente invasivas.
Segundo Hahn et al (2000), o tratamento de dentes utilizando restaurações de facetas
de porcelana combina estética e aperfeiçoamento com uma técnica mais conservadora.
Baratieri et al (2001) descreveram as seguintes vantagens deste tipo de restauração: maior
conservação de estrutura dental em comparação com as coroas totais, todas as vantagens dos
métodos indiretos de tratamento restaurador (possibilidade da execução de excelentes
trabalhos estéticos desde que o cirurgião dentista se associe a um bom ceramista), velocidade

e simplicidade em relação As coroas totais, em alguns casos dispensa-se o uso de provisórios,
melhor desempenho das cerâmicas na reprodução das características mecânicas do esmalte
(módulo de elasticidade, resistência A fratura, dureza e expansão térmica) e o dente recuperar
melhor sua propriedades estruturais, ópticas e biomecânicas originais com o uso da porcelana.

2.4 Desvantagens

Segundo Baratieri et al (2001), o preparo para receber facetas de porcelana é
geralmente difícil e exige muito treinamento técnico. Além disso, destacou como
desvantagens: o fato de ser muito difícil obter excelência estética em dentes severamente
escurecidos ou em dentes apinhados; os procedimentos adesivos necessários para fixar facetas
de porcelana são críticos e demorados e as facetas antes de serem fixadas aos dentes são
muito frágeis e qualquer descuido poderá provocar trincas e/ou fraturas.

2.5 Tipos de Porcelana

As porcelanas são materiais que conseguem chegar bem próximo da estética obtida
com um dente natural devido As suas propriedades ópticas serem semelhantes As dos dentes
naturais. Além disso, elas são biocompativeis com os tecidos gengivais e possuem um
coeficiente de expansão térmica semelhante A estrutura dental.
Em 2001, foi proposto por Baratieri et al uma classificação dos tipos de porcelanas.
Foram classificadas em porcelanas feldspdticas, porcelanas aluminizadas
ceramizados.

6
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2.5.1 Porcelanas Feldspáticas

Este tipo de porcelana recebe este nome devido A. grande quantidade de feldspato em
sua composição: feldspato (78-85%), quartzo (12-22%) e Caulim (3-4%).
Este tipo de porcelana é trabalhado da forma pó e liquido, esculpido em camadas sobre
um troquei refratário, ou lamina de platina ou uma ligo metálica.
Segundo McLaughlin (1998), quando se usa o modelo técnico de revestimento, os
passos gerais são: formar um modelo de gesso em alta temperatura de porcelana de

revestimento, acomodar a porcelana diretamente no modelo, queimar todo o modelo e
finalmente remover o modelo de revestimento.
Durante a queima de cada incremento, o feldspato além de formar um vidro, forma um
produto cristalino denominado leucita. Esta matriz envolve os cristais de quartzo que
permanecem inalterados. 0 caulim liga os componentes da porcelana antes dela ir ao forno e
confere a mesma opacidade. Este processo possui duas fases: a cristalina, composta por
quartzo, leucita e pigmentos corantes; e a fase vítrea, que possui as características de um
vidro.
As porcelanas feldspdtica possuem as seguintes características:
- Resistência compressiva: 170 Mpa;
- Resistência flexural: 50-70 Mpa;
- Resistência à tensão: 25Mpa;

- Módulo de elasticidade: 69-70 Gpa (esmalte 46 Opa);
- Coeficiente de expansão térmica: 12-14x 10% (similar ao dente natural);
- Dureza superficial: 460 1(1-IN ( esmalte 340KHN);

As vantagens das porcelanas feldspdticas podem ser descritas da seguinte forma:
- não requerem equipamentos especiais;
- podem ser aplicadas em camadas finas;
- proporcionam excelentes qualidades visuais, devido à ampla variedade de pós cerâmicos.
Suas desvantagens consistem em:
- é uma cerâmica mais frágil;

- abrasiona os dentes antagonistas;
- requer tintas de baixa temperatura para a alteração extrínseca de cor.
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2.5.2 Porcelanas aluminizadas

São porcelanas reforçadas por alumina ( 40-50% a mais de óxido de alumínio) devido
baixa resistência das porcelanas tradicionais. São muito utilizadas sob a aplicação das
porcelanas feldspiticas devido á. sua baixa translucidez.

Porcelanas aluminizadas infiltradas por vidro

Sistema In-Ceram (Vita)
Existem três tipos de In-Ceram: In-Ceram Alumina, In-Ceram Spine11 e In-Ceram
Zircônia.
O In-Ceram Alumina trata-se de um coping de óxido de alumínio infiltrado por um
vidro (coping de In-Ceram Alumina). Este sistema possui quatro cores de vidro para
infiltração (ALI, AL2, AL3, AL4). Sob este coping é aplicada uma cerâmica de cobertura
convencional para reproduzir a forma final da restauração.
O In-Ceram Spine11 é baseado em óxido de alumínio e espinélio de magnésio e possui
quatro cores de vidros para infiltração (S11, S12, S13, S14). Possui melhores características
estéticas, porém diminui cerca de 30% suas propriedades fisicas em relação aos demais
sistemas.
O In-Ceram Zircônia possui 33% de óxido de zircônia e apresenta propriedades fisicas
superiores aos dois outros sistemas, porém tendo as propriedades estéticas mais inferiores em
relação aos dois outros sistemas.

Sistema Procera AlIceram (Nobel Biocare)
Consiste num sistema onde o modelo é escaneado e digitalizado por um computador e
o desenho é passado para uma central na Suécia onde o "coping" é usinado. Posteriormente, a
porcelana de cobertura pode ser feita pelo método convencional. Trata-se de uma porcelana
aluminizada com 99% de oxido de alumínio.
Segundo Francischone e Vasconcelos (2002), as indicações do sistema Procera
Allceram consistem em: coroas unitárias, facetas laminadas e prótese fixa até 3 elementos.
De acordo com Vedovato (2001), as modalidades de prótese que podem ser
confeccionadas com este sistema são: pôntico de óxido de alumínio, coping, coping e pôntico
de titânio, pilar individualizado para implante de titânio ou alumina, faceta laminada de
alumina e coifa cerâmica personalizada. Este sistema traz como vantagens uma cerâmica
8
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cristalina e sem porosidades, maior estabilidade de cor, maior resistência à fratura e excelente
adaptação marginal.
Francischone e Vasconcelos (2002) relatam como desvantagens deste sistema: custo
do equipamento, necessidade de laboratório portador da unidade de desenho e manufatura,
requer treinamento especial por parte do técnico de laboratório e uso clinico limitado para
prótese unitárias e casos selecionados de prótese fixa de até 3 elementos.
Vedovato (2001) concluiu que nesse sistema obtém-se uma infra-estrutura de 0,25mm
de espessura que mascara as manchas existentes nos dentes, permite a prova da peça na boca
antes da aplicação da cerâmica de cobertura, possibilita uma precisão e adaptação da peça e
facilidade e simplicidade no manuseio.

2.5.3 Vidros ceramizados

Sao um grupo de materiais obtidos por meio da cristalização controlada e dirigida por
certos vidros, o que faz com que tenham características próprias dos vidros e das cerâmicas.

Vidros Ceramizados Fundidos (Sistema Dicor)

Utiliza a técnica da cera perdida, onde é feita uma escultura em cera que é incluída. A
cera é removida e o vidro, em forma de lingote, é fundido e injetado no revestimento. A peça
é desincluida e reincluida em revestimento para sofrer o processo de ceramização. Após esse
processo é feita a pintura extrínseca e glaseamento. Este sistema está indicado para confecção
de facetas, incrustações e coroas.

Vidros Ceramizados Usinados (Sistema CAD/CAM)

Consiste em um sistema onde o preparo é escaneado e os dados transmitidos para um
computador. Com esses dados, um bloco de vidro ceramizado pré-prensado é desgastado por
discos ou outros instrumentos, formando a peça protética.
Destaca-se como vantagens: dispensa a moldagem e técnico de laboratório e diminui o
número do sessões. Como desvantagens, temos: necessidade de um equipamento de alto
custo; problemas relacionados com a cor, adaptação, escultura e falta de controle no processo
computadorizado.
9

Vidros Ceramizados Injetados (Sistema IPS-Empress e IPS Empress II — Ivoclar)

Sistema onde também se utiliza a técnica da cera perdida, porém usando vidro
injetado. Pastilhas de vidro pré-ceramizadas na cor desejada são derretidas e injetadas sob
pressão hidrostática a vácuo dentro do material de revestimento, permitindo um excelente

grau de adaptação da restauração cerâmica ao preparo protético. Este sistema possui uma
resistência flexural de 12 Mpa e possui uma porcelana menos rígida, proporcionando um
desgaste semelhante ao desgaste dos dentes naturais.
0 sistema IPS Empress II diferencia-se do I pelo alto conteúdo cristalino de dissilicato

de litio, que tem como vantagem o fato dos cristais de dissilicato de litio possuírem um índice
de refração semelhante ao da matriz vítrea, o que permite que se aumente seu volume em até
60% sem perder a translucidez.

Este sistema tem como vantagens: permitir um fácil controle da morfologia da
restauração (por utilizar a técnica da cera perdida); eliminar o passo da cristalização(por ser
pré-ceramizada); disponível em varias cores; consideravelmente mais forte que as cerâmicas

convencionais; permite provar restaurações tipo "onlay/inlay" mesmo antes da cimentação
adesiva; ótimo potencial estético; pode utilizar tintas cerâmicas em alta temperatura; menos
risco de desgaste da dentição antagonista do que as cerâmicas convencionais ou reforçadas e
proporciona excelente adaptação marginal.

Vidros Ceramizados em "inserts"

São alternativas intermediárias entre compósitos e cerâmicas. São introduzidos

"inserts" de vidro cerâmico pré-silanizados de diferentes formas e tamanhos na massa de
compósito durante a inserção.

Este sistema tem como vantagens: diminuir quantidade de compósito da restauração
diminuindo a contração de polimerização; melhorar as propriedades das restaurações como
um todo; reduzir o número de incrementos do compósito, alguns destes sistemas conduzem a
luz em profundidade durante a polimerização devido 6. sua translucidez; aumentar a chance de
um ótimo contato proximal pelo fato de condensarem os compósitos e trata-se de uma técnica
muito simples.
Dentre as desvantagens destacam-se: poucas cores disponíveis, o dente se adapta ao
material e a restauração torna-se híbrida (o que dificulta o acabamento e polimento).

li

2.6 Análise estética

0 tratamento utilizando facetas laminadas de porcelana é geralmente aplicado nas
regiões mais aparentes do sorriso. Essas novas peças protéticas que entram na composição do
sorriso devem estar em harmonia com as demais estruturas da face, assim como seguir certos

padrões que levam A essa harmonia.
Segundo Conceição et al (2005), a análise estética é fundamental para proporcionar

condições ao profissional de projetar o que pode ser feito para estabelecer um novo sorriso
que se harmonize com a aparência fisica, idade, sexo, cultura e o perfil emocional de seu

paciente.
Magne e Belser (2003) defmiram alguns critérios pertencentes A estética oral natural e
que devem ser seguidos quando são realizadas restaurações anteriores:
1 -Critérios fundamentais objetivos.
a) Saúde gengiva!: os tecidos moles saudáveis devem apresentar:
- Gengiva livre, estendendo-se da margem gengival livre até o sulco gengival(apical),
com uma superficie rosa e fosca;

- Gengiva inserida, estendendo-se do sulco gengival livre até a junção muco gengival,
cor-de-rosa e textura firme.
- Mucosa alveolar apical A junção mucogengival, com aspecto vermelho escuro e

frouxa.
b) Fechamento interdental: na gengiva juvenil saudável, os espaços interdentais são fechados
através do festonamento dos tecidos que formam as papilas.

c) Eixo dental: o principal eixo do dente inclina-se distalmente na direção incisoapical. Essa
inclinação, aumenta aparentemente dos incisivos centrais em direção aos caninos.
d) Limite do contorno gengiva!: o limite gengival (ponto mais alto do contorno gengival), em
geral, se posiciona distalmente em relação ao centro do dente.

e) Equilíbrio do triângulo gengival: o contorno gengival dos incisivos laterais deve estar
situado mais coronal em relação àquele dos incisivos centrais e caninos (situação classe l). Na
altura gengival classe II, o contorno gengival dos incisivos laterais situa-se apicalmente aos
centrais e caninos. Para um sorriso mais harmonioso, nesta situação os incisivos laterais
devem apresentar uma borda mais estreita. Ao mesmo tempo, tais incisivos laterais devem
levemente sobrepor os incisivos centrais, proporcionando uma variação natural A composição
dental.
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0 Nível de contato interdental: A posição do contato interdental é mais coronal entre os
incisivos centrais, tendendo a avançar para apical dos incisivos no sentido da dentição
posterior.
g) Dimensões dentais relativas: Sterret et al (1999) em seus estudos chegaram aos seguintes
resultados:
- a proporção largura/comprimento da coroa dos incisivos e caninos são idênticas

(variação 77 a 86%);
- os incisivos centrais são mais largos do que os incisivos laterais em cerca de 2 a 3
MM;

- os incisivos centrais são mais largos do que os caninos em cerca de 1 a 1,5mm;
- os caninos são mais largos do que os incisivos laterais em cerca de 1 a 1,5mm;
- os incisivos centrais e os caninos apresentam alturas coronais similares (variação de
apenas aproximadamente 0,5mm), uma variação de 1 a 1,5mm mais longa do que os incisivos
laterais.
h) Características básicas da forma dental: existem três principais tipos de formas dentais:
- Quadrado: contorno reto com lóbulos e ângulos de transição lineares acentuados e

paralelos;
- Ovóide: contorno arredondado, com ângulos de transição lineares suaves (sem
lóbulos), apresentando convergência incisiva e cervical (forma de barril);
- Triangular: contorno reto, com ângulos de transição lineares e lóbulos acentuados,
apresentando convergência cervical (inclinação distinta do contorno distal).

i) Caracterização do dente: envolve tanto um fenômeno de reflexão/transmissão luminosa
(opalescencia, translucidez, transparência) como também coloração intensa (manchas,
fissuras, lóbulos de dentina, zonas de infiltração dentindria) e efeitos específicos de forma
(atrição/abrasão). Essas características determinam o envelhecimento percebido

e a

característica de um dente. Também é válido o comentário a respeito de uma propriedade do
esmalte chamada opalescência, que consiste na capacidade de transmitir certa variação dos
comprimentos de luz natural (tonalidades vermelho-alaranjadas)

e refletir as demais

(tonalidades azul-arroxeadas).
j) Textura superficial: está intimamente relacionada à cor através do brilho. A topografia
superficial acentuada de dentes jovens faz com que eles reflitam mais luz e pareçam mais
claros. A textura diminui com a idade, resultando em menor reflexão luminosa e dentes mais
escuros. Os elementos determinantes da textura estão essencialmente orientados horizontal
(listras paralelas delicadas sob a superfície do esmalte) e verticalmente (segmentação
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superficial do dente em diferentes lóbulos de desenvolvimento). Componentes horizontais
acentuados farão o dente parecer maior ou menor e componentes verticais acentuados farão o
dente parecer mais longo ou estreito.
I) Cor: dos tits componentes da cor, o valor (luminosidade ou brilho) é o de maior influência,
seguido do croma (saturação ou intensidade) e matiz (nome da cor). 0 valor está intimamente
correlacionado com a textura superficial. E muito comum observar uma grande variedade de
brilhos na mesma coroa dental, sendo geralmente o terço médio o de maior valor, seguido do

terço cervical e por último o incisal. 0 brilho pode ser utilizado também para criar ilusões de
tamanho e posição (dentes mais brilhosos parecem maiores e mais próximos). Um aumento
do croma induz à uma diminuição do valor. Um outro fator que influencia na determinação da
cor dos dentes é um efeito chamado fluorescência, encontrado com mais intensidade na

dentina, que consiste na sua capacidade de absorver energia radiante e emiti-la na forma de
um comprimento de onda diferente.

m) Configuração da borda incisiva: existem tits componentes a considerar:
- Contorno geral: em pacientes de meia-idade e mais velhos, a direção da borda
incisiva é geralmente uma linha reta ou uma curva invertida. Nos pacientes mais jovens as
bordas incisivas estão configuradas na forma de "gaivota",, devido as dimensões originais
relativas dos dentes. E possível rejuvenescer ou envelhecer o sorriso através da transformação
da borda incisiva.

- Ângulos interincisivos: possuem grande influência na determinação do espaço
negativo (espaço escurecido entre os dentes superiores e inferiores durante o riso e abertura de
boca). Esses espaços possuem a forma de um V invertido e são considerados desta maneira: V
invertido estreito (entre os incisivos centrais), V invertido assimétrico (entre os centrais e
laterais) e V invertido amplo (entre os incisivos laterais e caninos). Estes ângulos podem ser

utilizados para criar efeitos

ilusórios de dimensão:

bordas incisivas arredondadas

contrabalançam dentes que são muito grandes e retos, bordas desgastadas são indicadas em
incisivos muito estreitos.
- Espessura: incisivos esteticamente agradáveis possuem uma borda fina e delicada.
Do contrário, os dentes aparentam ser mais envelhecidos, artificiais e volumosos.

n) Linha labial baixa (linha de sorriso baixa): o controle final da forma, comprimento da coroa
e borda incisiva são revelados pela associação harmoniosa com o lábio inferior, durante o
sorriso suave. Os incisivos laterais permanecem a uma distância de 0,5 a 1,5mm do lábio, ao
passo que os incisivos centrais e caninos estão em intima relação com a linha do sorriso.
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o) Simetria do sorriso: refere-se a disposição relativamente simétrica dos ângulos da boca no
plano vertical, que pode ser diretamente derivada da linha pupilar. A linha comissural e a
linha oclusal devem coincidir com a linha pupilar, sendo esta última um importante ponto de
referência, utilizado quando se defini a linha do sorriso.

11 Critérios subjetivos (integração estética)
A harmonia global do resultado final permanece subjetiva e dependerá: da integração
dos parâmetros objetivos em relação ao sorriso do paciente, da forma da face, da
personalidade e idade. Variações da forma dental, arranjo e posicionamento dentais,
comprimento relativo da coroa e espaço negativo são importantes para a integração subjetiva
da restauração. 0 esforço técnico e artístico combinado é necessário e depende não apenas da

intuição e sensibilidade do operador, como também da capacidade de perceber, exatamente, a
personalidade única e dinâmica do paciente.
Segundo Summit et al (2001), diversos métodos podem ser utilizados no sentido de
orientar e esclarecer o paciente quanto ao melhor tratamento a ser executado no sentido de
melhorar sua estética dental: questionário, análise facial, análise do sorriso, enceramento

diagnóstico, "mock-up", fotografia e imagem digital.
Conceição et al (2005) sugerem um protocolo a ser seguido para uma correta análise
estética: primeira consulta (entrevista com o paciente, exame clinico, realização de
fotografias, obtenção de modelos de estudo, radiografias e filmagem), fase entre as consultas
(avaliação das radiografias e modelos de estudo, análise estética nas radiografias) e segunda
consulta (apresentação e discussão da análise estética e do plano de tratamento estético com o

paciente).
Magne e Belser (2003) ainda confirmam a importância da realização de um ensaio
diagnóstico, para que o paciente aprove o novo volume dos dentes, concordando com a forma,
tamanho e comprimento.

2.7 Seleção do sistema cerâmico

Baratieri et al (2001) definiram algumas indicações para os diferentes sistemas
cerâmicos. No caso das facetas laminadas de porcelana, foram relatados os seguintes
sistemas: porcelanas feldspdticas, Inceram Spine 11 ou Alumina (dentes vitais), sistema Dicor e

o sistema IPS Empress I e 2.
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Já Conceição et al (2005) indicam as porcelanas feldspdticas e as reforçadas com
leucita, sistema Procera Allceram e o sistema IPS Empress 1 e 2 para realização de facetas
laminadas de porcelana.
Cabe ao cirurgião-dentista saber combinar estas indicações com as necessidades e
expectativas do tratamento que está sendo proposto. Baratieri et al (2001) levam em
consideração a necessidade de resistência da restauração quando indica o sistema IPS
Empress para laminados, principalmente em casos de dentes fraturados, fechamentos de
diastemas, aumento do comprimento incisal e pacientes com disfunções, devido A sua maior
resistência flexural.
Okamura et al (2004) sugeriu utilizar coping de alumina com espessura de 0,25 mm
para laminados de porcelana, em dentes severamente escurecidos.
Vedovato (2001) relata que o sistema Procera AlIceram possibilita uma adaptação da
peça, facilidade e simplicidade no manuseio e mascaramento dos dentes manchados.
Segundo Conceição et al (2005), as cerâmicas feldspdticas ou de vidro ceramizado
como o Empress 2 são as preferenciais para as facetas laminadas de porcelana, por permitirem
a possibilidade de condicionamento da superficie interna da restauração com ácido fluoridrico
criando microretenções e propiciando, assim, maior capacidade de união ao substrato
dentário. Os sistemas cerâmicos que empregam uma infra-estrutura de alumina ou zirc8nio,
como o Procera ou o Inceram, não aceitam este tipo de condicionamento com ácido
fluoridrico e dependem da utilização de cimentos resinosos com grupamentos fosfatados, para
alcançar uma satisfatória resistência de união dente/restauração.

2.8 Preparo

De acordo com Conceição et al (2005), os princípios básicos do preparo dental para
facetas laminadas de porcelana visam atingir uma excelente adaptação marginal, através da
definição das margens cervical, proximal, incisal e palatina, obtendo uma espessura uniforme
do laminado por meio da uniformidade e espessura do preparo, minimizando a concentração
de tensões e favorecendo a adaptação, pela presença dos ângulos arredondados.
Segundo Magne e Belser (2003), as facetas laminadas de porcelana devem objetivar a
restauração do volume dental original, especialmente nos casos de esmalte inicial pouco
espesso. Portanto, deve ser realizado, previamente ao preparo, um enceramento diagnóstico
que restaure o volume original, para ser utilizado como referência na redução dental. A
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ferramenta mais simples e importante na redução do esmalte é a guia de silicone proveniente
do enceramento, seccionada horizontalmente e bem adaptada.
Magne e Belser (2003) recomendaram um procedimento seqüencial para a realização
do preparo:
1 Controle inicial com guia de silicone — Usado para inspecionar a quantidade de estrutura
dental que necessita ser desgastada e as Areas da superficie dental que precisam de preparo
mínimo (tipicamente as cristas proximais e linhas de transição).
2

Redução axial I: Preparo interdental — Necessita três diferentes diâmetros de pontas

diamantadas cônicas com extremidade arredondada. A broca de menor diâmetro é a primeira
a ser utilizada para cortar os sulcos de redução proximal.
3

Colocação de um fio retrator — Objetiva melhorar a visualização da margem paragengival

durante o preparo.
4 Redução axial II: Sulcos vestibulares — Utiliza-se a ponta diamantada de diâmetro médio
para criar os sulcos de redução vestibular. Para incisivos centrais e caninos três sulcos e para
incisivos laterais, dois. A profundidade dos sulcos será determinada pela guia de silicone.
5

Redução axial III: Preparo maior — Realizada com a ponta diamantada grande, prevenindo a

formação das superficies onduladas, resultantes da repenetração dentro de cortes profundos.
6 Controle da

redução incisiva — Essa redução é controlada pela metade palatal da guia de

silicone, sendo necessário pelo menos 1,5mm.
7

Envelopamento palatino e preparo incisivo — Definição de uma margem levemente côncava

realizada com uma ponta diamantada arredondada grande na região palatal.
8 Acabamento — Realizado com discos flexíveis arredondando todas as bordas agudas,
melhorando a qualidade do preparo (espaço livre suficiente para cerâmica, contornos suaves e
ausência de reentrâncias) e da moldagem, reduzindo o uso do espaçador de troquei e, dessa
forma, diminuindo o risco de fendas pós-adesivas.
9

Defmição da penetração interdental — A quantidade de penetração interdental depende do

tipo de contato interproximal. Contatos leves podem ser removidos através de uma extensão
conservadora do limite do preparo. Quando ocorrer uma área de contato maior, é aconselhável
que a superficie seja desgastada para criar margens acessíveis sem penetração excessiva.
Existem ainda duas situações em que é necessária a penetração interdental excessiva:
envelopamento de antigas restaurações classe III e redução de diastemas/triângulo interdental.
Segundo Conceição et al (2005) deve ser usado um disco abrasivo flexível para
finalizar o preparo, garantindo a obtenção de ângulos arredondados e lisura em toda sua
extensão.
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De acordo com Baratieri et al (2001), sempre que possível os contatos proximais
devem ser mantidos em dente natural porque: representam uma característica anatômica muito

dificil de reproduzir, evitam o movimento dos dentes enquanto se aguarda a confecção da
faceta de porcelana, facilitam o ajuste das facetas, tornam mais simples os procedimentos de

adesão e acabamento e facilitam o controle da placa bacteriana.
Em 2004, Smales e Etemadi avaliaram um longo período de preservação de facetas
laminadas de porcelana anteriores cimentadas com e sem recobrimento oclusal concluindo
que apesar de ter uma tendência para uma melhor sobrevivência das facetas com recobrimento

incisal, não foi significativo estatisticamente, este achado.
Segundo Magne e Belser (2004), o método de preparo dental para facetas laminadas
de porcelana, que integra um adicional procedimento de diagnóstico (wax up ou mock up),
compensa o envelhecimento dental e a severa perda de estrutura dental. Este método permite
uma maior preservação de esmalte e consequentemente melhor adesão, propriedades

biomecânicas e estética, combinando a rapidez das técnicas mais antigas, com a racionalidade
e diagnósticos fundamentais das técnicas mais recentes.
De acordo com Schwartz (2000), o preparo em ombro para facetas laminadas de
porcelana aumenta a estética e os fatores estabilizadores deste tipo de restauração.
Em 2002, Edelhoff et al realizou um estudo comparando a quantidade de estrutura
dental desgastada em diversos tipos de preparos convencionais e inovadores, concluindo que
um preparo para faceta laminada de porcelana e prótese adesiva requereram cerca de 1/4 a 1/2 da
quantidade de estrutura desgastada de um preparo para coroa total.
Brunton et al (2000) demonstrou que deve ser levado em consideração o uso de guias
de silicone ou medição pelas brocas, no preparo de facetas laminadas de porcelana, obtendose um preparo mais uniforme com o suficiente desgaste de estrutura dental.
Em 2000 Hahn et al examinou a influência do preparo incisal na durabilidade dos
dentes restaurados com laminados de porcelana, testando preparos com e sem recobrimento
incisai. Concluiu que comparando com a força descrita para incisivos na literatura, a
durabilidade "in vitro", alcançada neste estudo, parece justificar o uso de ambos os preparos
testados.

Baratieri et al (2001) descreveram as seguintes vantagens do recobrimento incisal:
maior facilidade para ampliar os dentes, maior facilidade em alterar a posição do dente,
melhora as propriedades estéticas das facetas, permite que a oclusão seja ajustada, minimiza o
estresse na região de bordo incisal e facilita o assentamento da peça.
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De acordo com Conceição et al (2005), o término do preparo na superficie palatina
deve ser localizado acima da fossa ou na regido de cíngulo para evitar a Area de alta
concentração de estresse quando a restauração estiver em função, que é justamente na fossa da
concavidade palatina. Com essa medida, há um favorecimento importante quanto ao
comportamento biomecânico do laminado cerâmico.

2.9 Moldagem
Segundo Conceição et al (2005), o primeiro passo para a realização de uma moldagem
para facetas laminadas de porcelana é a escolha do tipo de material de moldagem, sendo a
silicona de adição e o poliéter os mais indicados, devido as suas melhores propriedades de
reprodução de detalhes e estabilidade dimensional, comparativamente aos outros elastômeros.
O próximo passo é posicionar os fios retratores cervicais no sulco gengival a fim de obter um
adequado afastamento da gengiva. Pode-se colocar os fios #000 e #00 em cada dente a ser
moldado ou posicionar o fio #000 no dente e o #00 como um fio longo, envolvendo a
vestibular e as proximais dos dentes preparados.
Para Magne e Belser (2003), a reprodução adequada dos tecidos moles circundantes é
imprescindível nas moldagens finais, pois esta auxilia o ceramista a otimizar a forma e

contornos ideais. Quanto ao uso do fio retrator, ainda afirmam que a retração gengival deve
ser realizada por pelo menos 5 a 10 minutos antes da moldagem, a fim de permitir que o fio
retrator se expanda através da absorção de Agua.
Conceição et al (2005) relatam que no caso de moldagem com silicona de adição, o
material pesado deve ser manipulado e carregado na moldeira ao mesmo tempo que o material
leve é introduzido diretamente sobre o preparo, concomitantemente à remoção do fio #00 com
uma pinça. 0 material leve deve se colocado sobre toda a superficie do preparo e sulco
gengival, sendo posteriormente recoberto com o material pesado que está posicionado na
moldeira.
De acordo com Baratieri (2001), a leitura do molde envolve: a presença de margens
nítidas e visíveis em sua totalidade, presença de uma "pequena saia" de material de moldagem

que penetrou sutilmente no sulco gengival, presença (eventualmente) do tio retrator que foi
retirado do sulco com o auxilio do material de moldagem, ausência de bolhas na região das
margens ou Areas em que comprometam a confecção da restauração, ausência de Areas
visíveis de compressão acentuada e ausência de ruptura dos festões interdentais. Os moldes
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com silicona de adição só podem ser vazados duas horas após a moldagem, podendo-se
esperar até 14 (quatorze) dias para a realização do vazamento do gesso (gesso pedra especial),
se armazenado em temperatura ambiente.

2.10 Provisórios

Baratieri et al (2001) afirmaram que caso a restauração provisória seja para apenas um
dente isolado, ela deve ser feita em resina composta, onde se deve condicionar apenas um
ponto no meio do preparo, aplicar o adesivo neste ponto e em seguida confeccionar sobre o
preparo o provisório em resina composta com apenas uma cor utilizando apenas um grande
incremento. Caso o provisório envolva mais dentes, estes devem ser feitos em resina acrilica.
Segundo Conceição et al (2005), quando vários laminados estiverem sendo
confeccionados, a preferência é pelo emprego de resina acrílica autopolimerizável. Esta deve
ser posicionada preenchendo a guia de silicone feita sobre o modelo com enceramento de
diagnóstico e levada sob os dentes preparados, obtendo-se um provisório único, unindo os
diversos dentes preparados, proporcionando maior estabilidade

e retenção. Após a

polimerização da resina acrílica, remove-se os excessos, confere-se a adaptação marginal e
executa-se o acabamento e polimento.
Conceição et al (2005) ainda ressaltaram que uma resina acrilica incolor deve ser
colocada na guia de silicone junto ao bordo incisai, para propiciar uma area mais translúcida
no referido bordo e, no restante vestibular, a resina acrílica da cor desejada. Posteriormente,
um adesivo deve ser aplicado sob a vestibular do provisório para proporcionar um brilho
acentuado nesta área, melhorando o resultado estético.
Magne e Belser (2003) descrevem três diferentes formas de se aplicar a resina acrílica
no molde de silicone, para a confecção dos provisórios:
- Mistura única em passo (mico: uma certa quantidade de resina acrilica é misturada,
carregada na guia de silicone e pressionada contra os dentes. 0 conteúdo do pó pode conter
somente a cor de resina similar à dentina ou também uma pequena parte de resina transparente
para um resultado mais estético. Pode-se ainda executar um glazeamento ou reproduzir alguns
manchamentos para aumentar a estética.
- Mistura dupla em passo único: uma pequena quantidade de resina acrilica translúcida é
aplicada na guia de silicone na região de bordo incisivo, seguida por uma segunda mistura de
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material com cor similar à dentina. Esse método proporciona um provisório com uma
translucidez que aumenta gradualmente na direção do bordo incisivo.
- Mistura dupla ou em passo duplo: uma mistura do corpo da dentina é aplicada na guia de
silicone e pressionada sobre os preparos até polimerização. A borda incisiva é desgastada até
a peça ficar com a morfologia natural da dentina. Então, são aplicados, sob o provisório,
corantes que simulem as características peculiares dos dentes naturais e posteriormente, o
molde de silicone é carregado com uma mistura translúcida e pressionada novamente sob o
corpo da dentina caracterizada.
Ainda segundo Magne e Belser (2003),

uma resina fotopolimerizável para

glazeamento pode ser utilizada, melhorando o resultado estético.
Baratieri et al (2001) recomendam que a cimentação das provisórias de acrílico
possam ser feitas com um cimento temporário ou, idealmente, com o auxilio de uma técnica
adesiva, num pequeno ponto do esmalte na superficie vestibular.
Em 1998, Sadan e Lemon confeccionaram provisórios em resina composta que se
localizaram a 1 mm da margem cervical e incisai, visto que os dentes em questão estavam
sendo submetidos ao clareamento caseiro, sendo essa a regido onde o gel agiria. Os dentes
estavam com manchamento por tetraciclina.

2.11 Comunicação

com o laboratório

Para Conceição et al (2005), a obtenção de êxito especialmente na reprodução
adequada de detalhes de cor, só é possível quando existe uma preocupação entre o dentista e o
ceramista em estabelecer a melhor forma de comunicação possível. A presença do ceramista
no mesmo ambiente de trabalho do profissional facilita muito esta comunicação, porém nem
sempre isto é possível. Por isso, é fundamental que o profissional tenha a preocupação de
repassar e discutir com o técnico, a maior quantidade de informações e detalhes possível, pois
este tipo de restauração possui uma elevada exigência e expectativa estética, por parte dos
pacientes.
Baratieri et al (2001) sugeriram algumas medidas para facilitar esta comunicação:
- informar sempre ao técnico qual a escala de cores em que se está trabalhando;
- se o dente em questão possui alteração de cor, comunicar esta informação ao técnico para
que ele saiba a quantidade de opaco a se utilizar. Esta observação é feita, melhor, após a
realização dos preparos e sem os provisórios em posição;
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- três fotografias deverão ser tiradas (uma frontal e duas de perfil dos dois lados) com o dente
da escala posicionado por incisal;
- em desenho do dente, destacando as diferentes nuances de cor (incisal translúcida, cervical
mais saturada, presença de pequenas manchas...) deve ser remetido ao técnico;

- utilização por parte do técnico e do profissional, de livros para a intercomunicação.

2.12 Procedimentos laboratoriais

Em 1998, McLaughlin relatou a existência de dois métodos de fabricação da
porcelana: método técnico de revestimento (mais usado) e o método de platina (em desuso), e
descreveu passo a passo como este método mais usado funciona:
- Método técnico de revestimento: são confeccionados primeiramente dois modelos. 0
primeiro modelo é usado para verificação e para permitir que o trabalho possa ser refeito, caso

frature durante a fase de fabricação. 0 segundo modelo deve ter uma alta temperatura de
revestimento, para que apresente características de expansão compatíveis com a porcelana que

esta sendo utilizada. Este modelo é chamado de modelo refratário e antes da aplicação da
porcelana deve ser queimado, pois seus componentes soltam gases na temperatura de fusão da
porcelana. Após essa queima, o modelo deve ser resfriado em água destilada. A porcelana (pó

e liquido) é aplicada sob o modelo, empilhada, condensada e após dada a forma correta é feita
a primeira queima. Essa queima é feita a vácuo e depois resfriada. Caso necessite múltiplas
queimas, o modelo é ensopado em água destilada, antes do fechamento da porcelana.
A segunda queima também é feita a vácuo, a temperatura é aumentada de acordo com o
fabricante e o vácuo é liberado 35 graus antes do pico. Na queima final, o pico de temperatura
deve ser realizado em 5 graus a menos da temperatura recomendada. Para finalizar, usa-se
instrumentos rotatórios tanto com pedras como com finos diamantes. Deve ser feito em
unidades individuais e se houver pequenas discrepâncias, utilizar meio glaze e meio corpo
misturadas e queimadas novamente. Antes de enviar ao clinico, verificar assentamento,

contorno e adaptação, glaze e condicionamento (opcional). Este método é muito empregado
quando utiliza-se porcelanas feldspáticas.
No caso do sistema IPS Empress que utiliza urna porcelana injetada, monocromática, a

caracterização final pode ser feita de duas maneiras, segundo Baratieri et al (2001):
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- Técnica de caracterização

da superfície: aplicam-se corantes nas áreas desejadas,

constituídos de porcelanas especiais de baixa fusão, que irão caracterizar a superfície;
- Técnica da estratificação (por camadas): confecciona-se o enceramento apenas da porção
mais interna para se obter uma subestrutura cerâmica, aplicando-se, depois, uma porcelana

feldspdtica (IPS Classic) para reconstituir os detalhes anatômicos finais.

2.13 Cimentação

2.13.1 Procedimentos prévios

Baratieri et al (2001) propuseram um protocolo a ser seguido antes da execução dos
procedimentos de cimentação da peça:
- verificar no modelo de gesso não troquelado a forma, textura, alinhamento, comprimento e

adaptação dos dentes facetados. Conferir também se as informações sobre as características
dos dentes foram reproduzidas na peça;
- remover as facetas provisórias com cuidado para que parte da restauração provisória não
fique aderida ao preparo;
- provar as peças primeiramente individualmente, obedecendo sempre a guia de inserção da

faceta. Posteriormente, prová-las em conjunto. Em alguns casos pode haver dificuldades no
assentamento das facetas, sendo necessários ajustes proximais feitos com pontas diamantadas
de granulação extra-fina, sob refrigeração;
- as facetas podem ser provadas com um "material de prova" solúvel em água. Assim sendo,
uma tonalidade apropriada deverá ser escolhida e aplicada na superfície interna das facetas e
estas serem reassentadas.

2.13.2 Seleção do material para cimentação
Preferencialmente tem-se utilizado cimentos resinosos para a cimentação de facetas
laminadas de porcelana, pelo fato deste sistema produzir um processo de adesão entre a

cerâmica e o esmalte dental.
De acordo com Magne e Belser (2003), na maioria dos casos clínicos, os cimentos de
dupla polimerização podem não ser necessários devido A dificuldade de manipulação e
estabilidade química incerta. A indicação, para estes tipos de cimento permanece limitada As
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peças cerâmicas de espessura vestibular extrema (maior que 2mm) ou para situaOes em que

as facetas se tornaram altamente opacas (pela descoloração residual severa).
Cura et al (2003) testou a força de união de diferentes sistemas adesivos (ScotchBond
Multi Porpuse Plus, Heliobond, PQ1, SE Bond, Prime&Bond NT, Prompt L-Pop) e concluiu
que eles apresentavam forças adesivas semelhantes entre si, exceto o Prompt L-Pop, que
demonstrou a maior força de união.
Em 2000, Whitehead et al propôs o uso de um cimento modificado (adição de uma
pequena quantidade de corante fluorescente) a fim de facilitar a remoção dos laminados de
porcelana, com o mínimo de prejuízo A estrutura dental remanescente.
Independentemente do cimento que seja selecionado, é de extrema importância que o
clinico siga corretamente as orientações do fabricante para o processo de cimentação.

2.13.3 Tratamento da superficie cerâmica

Segundo Baratieri (2001), o tratamento da superficie cerâmica envolve alguns passos:
- limpeza da superficie interna da porcelana com o auxilio de um jato de bicarbonato de sódio;
- complementação da limpeza com água corrente e colocação dos laminados num recipiente

com acetona, num aparelho de ultra-som por 5 minutos;
- aplicação do ácido fluoridrico 2-10% durante 2 minutos, lavagem com spray de ar e água e

secagem com ar.
Para Conceição et al (2005), o tempo de condicionamento com ácido fluoridrico 10%
para porcelana feldspdtica fica em torno de 2 minutos, enquanto que para o sistema IPS
Empress o condicionamento deve durar apenas 20 segundos.
De acordo com Magne e Belser (2003), o condicionamento com ácido fluoridrico é
incapaz de gerar uma superficie retentiva sob cerâmicas altamente cristalinas, com conteúdo
vítreo insuficiente (Inceram e Procera), tendo sua maior efetividade em sistemas como IPS

Empress e porcelanas feldspdticas.
Baratieri et al (2001) afirmaram que o condicionamento com ácido fluoridrico é
indispensável para facetas laminadas de porcelana, pois, ele visa: complementar a limpeza,

eliminar certas falhas superficiais por dissolução, aumentar a área de superficie, e aumentar o
poder de molhamento, propiciando que o adesivo penetre com mais facilidade nas
reentrâncias criadas pelo ácido.
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o condicionamento da porcelana, um agente
silano pode ser aplicado na superficie da cerâmica, deixando-o atuar por cerca de 1 minuto,
Segundo Conceição et al (2005), após

é promover uma união da porção
inorgânica da cerâmica com a fase orgânica do cimento resinoso. Logo após é aplicado o
adesivo fotopolimerizável, executada a secagem com ar para eliminação do solvente e a
seguido de secagem com ar. 0 objetivo desta aplicação

fotopolimerização por aproximadamente, 10 segundos.
Magne
sensível

e Belser (2003) afirmaram ser a silanização um procedimento delicado e

e que deve ser realizado de acordo com diretrizes cientificas estabelecidas:

- Deve-se dar preferência aos silanos vendidos em dois frascos, pois eles devem ser
comprados em estado inativo, já que em ambiente aquoso os silanos ativados reagem entre si

e se precipitam fora da solução;
- As soluções de silano possuem um alto conteúdo de solventes, que necessitam ser
evaporados quando são aplicados sob a superficie
- 0 tratamento com calor aumenta

cerâmica;

o efeito promotor do silano. Esse passo pode ser obtido em

1 minuto, através da colocação da restauração em um forno seco a 100°C ou em dois minutos,
com

o uso de um secador de cabelo.

2.13.4 Tratamento da superficie dental

Baratieri et al (2001) recomendam a realização de uma profilaxia na superficie dental a
ser tratada com

o uso de uma pasta profilática. Na regido proximal utilizar tiras de lixa de

granulação fina, tudo isto depois de executado um adequado isolamento do campo operatório.
Segundo Conceição et al (2005),

o profissional pode optar entre o isolamento absoluto,

o uso do dique de borracha, ou o isolamento relativo, que utiliza fio retrator, roletes de
algodão, afastador bucal e suctor de saliva, sendo esta última alternativa mais empregada por
eles, por ser de rápida instalação e minimizar o risco de trauma e posterior retração gengival
com

pelo uso do grampo #212. A aplicação do sistema adesivo fotopolimerizável convencional,
que necessita da utilização do condicionamento com ácido fosfórico separadamente, deve
seguir a orientação do fabricante. Geralmente, um condicionamento com ácido fosfórico em
torno de 37% durante 15 segundos
menos

é recomendado, seguido da lavagem com água por pelo

o mesmo tempo, aplicação e fotopolimerização do adesivo por 10 segundos.
De acordo com Magne e Douglas (1999), existem duas situações clinicas em que se

pode apresentar a superficie dental a ser tratada:
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- Apenas esmalte — procedimento tradicional com aplicação de ácido fosfórico por 30
segundos, aplicação e fotoativação do adesivo;
- Exposição significativa de dentina: dois métodos podem ser utilizados para promover

adesão: o primeiro consiste em retardar a aplicação do sistema adesivo resinoso até o último
estagio do tratamento, quando sera realizada a cimentaçao da faceta. Para o assentamento
completo da faceta, tem sido inicialmente recomendado manter a resina liquida sem
fotopolimerizá-la no momento da colocação da faceta. Mais recentemente, recomenda-se que

o sistema adesivo seja aplicado imediatamente após a realização do preparo, após a moldagem
final, devido ao fato dos sistemas adesivos terem maior adesão quando aplicados em dentina
recém cortada. Essa medida protege o complexo dentindpolpa

e

previne a sensibilidade e

infiltração bacteriana, durante a fase da restauração provisória.
Baratieri et al (2001), comentam que a aplicação do adesivo pode ser executada de
maneiras variáveis, sendo polimerizados imediatamente ou juntamente com o cimento
resinoso.

2.13.5 Cimentaçao propriamente dita

Conceição et al (2005) comentam as vantagens dos compósitos fotopolimerizáveis, já
que permitem ao profissional um tempo indefinido para o posicionamento do laminado no
dente preparado, remoção dos excesso e posterior ativação com a luz. Os cimentos resinosos
duais apresentam uma maior instabilidade química, podendo sofrer alteração de cor com o
tempo, prejudicando assim a estética da restauração ao longo do tempo.
De acordo com Baratieri et al (2001),

o cimento resinoso selecionado (cor e

consistência) deverá ser aplicado na superficie interna da faceta, esta deve ser levada em
posição para que seja corretamente assentada, escoando o excesso de cimento por todas as
margens. Logo após, um fio dental e uma sonda exploradora podem ser utilizados para
removerem excessos mais grosseiros do cimento resinoso, posteriormente aplicando a luz
fotopolimerizadora por 5 a 10 segundos. Prosseguindo a aplicação da luz por palatal durante 1
minuto e subsequentemente por mais 1 minuto por vestibular. No caso de cimentavão de
várias facetas, a cimentação deve ser iniciada pelos dentes do extremo e um dente de cada
vez. Após a cimentação de um elemento, sempre voltar a provar a peça no dente adjacente
para conferir a adaptação.
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Magne e Belser (2003) afirmam que vários fatores podem ser responsáveis pelo
assentamento parcial da peça: polimerização prematura do adesivo, etc. Quando resinas
compostas polimerizáveis forem utilizadas, todos estes problemas serão reversíveis, desde que
a luz não tenha sido aplicada; a restauração pode ser imediatamente removida, colocada em
acetona e meticulosamente limpa.

2.13.6 Acabamento e controle oclusa!

Segundo Magne e Belser (2003) o excesso de resina adesiva e resina composta é
removido melhor, sob dique de borracha, com instrumentos manuais (lamina cirúrgica e
bisturi). Os instrumentos rotatórios não são recomendados para este propósito, pois podem
danificar a margem cerâmica. Após o término da cimentação, a oclusão é ajustada iniciando
pela oclusão cêntrica. As correções são realizadas com pontas diamantadas de granulação fina
e pontas de silicone. Ênfase particular deve ser dada à manutenção e ao restabelecimento de
uma guia anterior adequada

e funcional

durante as excursões mandibulares,

independentemente de esta guia envolver ou não restaurações com facetas laminadas.
Conceição et al (2005) atentam para o uso do fio retrator no sulco gengival com o
intuito de previnir o acúmulo de resíduos de compósito, que poderia comprometer a resposta
da gengiva e a conseqüente saúde periodontal na região.
Baratieri et al (2001) recomendam que após a remoção dos excessos de cimento
resinoso, a região das margens pode receber acabamento e subseqüente polimento. 0
polimento pode ser feito com o auxilio de uma pasta especial para cerâmicas, aplicada com o
auxilio de feltros e escovas especiais. Para evitar trincas na porcelana é muito importante que
tais procedimentos sejam realizados sob refrigeração ar/água.
Após estes procedimentos, o fio retrator, caso tenha sido utilizado, é removido e o
tecido gengival deverá ser pressionado contra o dente por alguns minutos. Deve-se instruir o
paciente para retornar em uma semana, a fim de conferir a permanência de algum tipo de
excesso de cimento resinoso e área áspera.

2.14 Manutenção

Magne e Belser (2003) afirmam que as facetas laminadas de porcelana demonstraram
excelente satisfação pelos pacientes e poucos problemas em relação às facetas de resina
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composta, que tendem a apresentar deficiência estética, integridade marginal instável, efeitos
deletérios sobre a saúde gengival e índice de sobrevida reduzido com o tempo. Por estas
várias razões, as facetas laminadas de porcelana podem ser o tipo de restauração que mais
perdoa pacientes com ma higiene oral.
De acordo com Walls (1995), em um estudo de acompanhamento de facetas laminadas
de porcelana, por 5 anos, mesmo quando a superficie glazeada de porcelana foi removida,
durante os procedimentos de acabamento das margens gengivais, nenhuma alteração foi
observada, tanto na placa como nos indices gengivais.
Smales e Etemadi (2004) avaliaram um longo período de preservação de facetas
laminadas de porcelana anteriores cimentadas com e sem recobrimento incisal. Com 5, 6, e 7
anos, a sobrevivência cumulativa estimada foi de 95,8% para facetas com recobrimento
incisal, e 85,5% para facetas sem recobrimento incisal. Seis das nove falhas ocorreram por
fratura na porcelana sem recobrimento incisal.
Magne e Belser (2003) alertam para alguns cuidados que devem ser tomados para
preservação das facetas laminadas de porcelana, nas seguintes situações:
- raspagem de rotina: nenhuma intervenção mecânica deve ser realizada na ausência de
inflamação gengival e placa bacteriana. Os seguintes aparelhos não devem ser utilizados:
extratores sônicos ou ultra-sônicos (podem danificar a cerâmica) e sistemas de polimento
abrasivo com jateamento (danificam o glazeamento, provocando uma superficie áspera e

manchada e removem o brilho);
- polimento: pastas para polimento ásperas nunca devem ser utilizadas, pois podem
provocar a perda do brilho da superficie de porcelana;
- fluoretação: fluoretos tópicos, especialmente os géis de flilorfosfato acidulado
(1,23%) não devem entrar em contato com a porcelana, pois apresentam um efeito
condicionador e podem danificar a superficie cerâmica. Os géis de fluoreto de sódio (2%) são

sempre os preferidos, pelo fato de apresentarem natureza inofensiva.
No caso de falhas que necessitem reparos, pode ser realizado um jateamento com uma
substancia que consiste de uma areia fina, com partículas de 30 micrômetros alteradas com
silica, que resulta numa superficie áspera e incorporação da silica no substrato, formando uma
cobertura triboquimica, que resulta numa boa adesão para posterior reparo com resina
composta.
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3 DISCUSSÃO

Atualmente tem-se tido uma maior valorização do visual estético em quase todas as
Areas, pela maioria das pessoas. Essa valorização também chegou ao campo da Odontologia,
criando a necessidade de buscar alternativas de tratamentos estéticos, com o mínimo de

prejuízo para estrutura dental. A alternativa que mais se aproxima deste objetivo são as
facetas laminadas de porcelana. Todos os autores parecem compartilhar desta mesma opinião,
como por exemplo, em 1998, Vocaturo comenta que a habilidade dos laminados de porcelana
de serem conservativos é uma tremenda vantagem para os pacientes. Sendo menos invasivo
com ambas (gengiva e polpa) resulta numa melhor saúde gengival, mais fácil manutenção e
menos sensibilidade pós-operatória. 0 uso de facetas de porcelanas para restabelecer função e
melhorar a estética resulta em restaurações minimamente invasivas.
Porém para Baratieri et al (2001) as facetas de porcelanas estão contra-indicadas nas
seguintes situações: quando o preparo não possibilita a preservação de pelo menos 50% do
esmalte e quando as margens não ficam localizadas totalmente dentro do esmalte; dentes
isolados tratados endodonticamente e com alteração de cor, pacientes que apresentam oclusão
inadequada, dentes com coroa clinica excessivamente curta ou muito delgada na região
incisal, pacientes com alta atividade de cárie e dentes que apresentam restaurações múltiplas
e/ou amplas. Além disso, o preparo para receber facetas de porcelana é geralmente difícil e
exige muito treinamento técnico. Também destaca-se a dificuldade de obter excelência
estética em dentes severamente escurecidos ou em dentes apinhados, os procedimentos
adesivos necessários para fixar facetas de porcelana são críticos e demorados e as facetas
antes de serem fixadas aos dentes são muito frágeis e qualquer descuido poderá provocar
trincas e/ou fraturas.
0 tratamento com facetas laminadas pode ser realizado com diversos tipos de
porcelana, cabendo ao cirurgião-dentista saber combinar estas indicações com as necessidades

e expectativas do tratamento que esta sendo proposto.
Conceição et al (2005) indica as porcelanas feldspáticas e as reforçadas com leucita,
sistema Procera Allceram e o sistema IPS Empress 1 e 2 para realização de facetas laminadas
de porcelana. Baratieri et al (2001) levam em consideração a necessidade de resistência da
restauração quando indica o sistema IPS Empress para laminados, principalmente em casos de
dentes fraturados, fechamentos de diastemas, aumento do comprimento incisal e pacientes
com disfunções, devido A sua maior resistência flexural.
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Okamura et al (2004) sugeriu utilizar coping de alumina com espessura de 0.25 mm
para laminados de porcelana em dentes severamente escurecidos.

Vedovato (2001) relata que o sistema Procera Allceram possibilita uma adaptação da
peça, facilidade e simplicidade no manuseio e mascaramento dos dentes manchados.
Os dentes facetados devem estar em plena harmonia com as demais estruturas da face
do paciente e com suas principais características. Para que esta finalidade seja cumprida,
todos os autores parecem concordar com a realização de uma análise estética. Conceição et al

(2005) sugerem um protocolo a ser seguido para uma correta análise estética: primeira
consulta (entrevista com o paciente, exame clinico, realização de fotografias, obtenção de
modelos de estudo, radiografias e filmagem), fase entre as consultas (avaliação das
radiografias e modelos de estudo, análise estética nas radiografias) e segundo consulta

(apresentação e discussão da análise estética e do plano de tratamento estético com o
paciente), enquanto que Summit et al (2001) afirmam que diversos métodos podem ser
utilizados no sentido de orientar e esclarecer o paciente quanto ao melhor tratamento a ser
executado no sentido de melhorar sua estética dental: questionário, análise facial, análise do
sorriso, enceramento diagnóstico, "mock-up", fotografia e imagem digital.
Alguns autores descrevem a necessidade da

realização de um enceramento

diagnóstico, previamente ao preparo dental, como afirmam Magne e Belser (2003) e Moreira
et al (2002). Estes últimos ainda recomendam a execução de uma simulação do caso fi nal em
resina, baseado no enceramento de diagnóstico, para que o paciente passe por um período de
adaptação estética, fonética e mastigatória do novo tratamento e assim ter certeza e aceitação
total do tratamento. Além disso, sugerem a confecção de uma muralha de silicone, a fim de
obter comprimento incisal, largura e inclinação vestíbulo -lingual dos dentes, servindo com
guia para o protético.

0 preparo para facetas laminadas de porcelana possui alguns detalhes que podem fazer
diferença no resultado final da restauração. 0 uso ou não do recobrimento incisal parece não
consistir numa vantagem significativa para resistência e sobrevivência maior da peça, como
concluíram Smales e Etemadi (2004) e Hahn (2000) em suas pesquisas acerca deste assunto.
Porém Baratieri et al (2001) alertam para as possíveis vantagens do recobrimento

incisal: maior facilidade para ampliar os dentes, maior facilidade em alterar a posição do
dente, melhora as propriedades estéticas das facetas, permite que a oclusão seja ajustada,
minimiza o estresse na região de bordo incisal e facilita o assentamento da peça. Com relação
manutenção dos contatos proximais, comentam ainda que sempre que possível devem ser

mantidos em dente natural porque representam uma característica anatômica muito dificil de
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reproduzir, evitam o movimento dos dentes enquanto se aguarda a confecção da faceta de
porcelana, facilita o ajuste das facetas, tornam mais simples os procedimentos de adesão e
acabamento e facilitam o controle da placa bacteriana.
Vários autores recomendam o uso de guias de silicone para auxiliar no preparo dental,

como por exemplo, Brunton et al (2000) demonstraram, em sua pesquisa, que deve ser
levado em consideração o uso das guias ou medição pelas brocas no preparo de facetas
laminadas de porcelana obtendo-se um preparo mais uniforme com o suficiente desgaste de
estrutura dental.
Ferrari et al (1992), que ressaltam a necessidade de uma profundidade de desgaste para
a confecção de um laminado de porcelana em torno de 0,5mm para "dar densidades mínimas
de porcelana e evitar um sobrecontorno da restauração", ao mesmo tempo exaltam o cuidado
com exposição de dentina, pois diminuiria a eficácia da colagem destes trabalhos. Hoje isto
não causa preocupação pela melhoria dos sistemas adesivos dentindrios, tanto no aspecto
mecânico como biológico, como mostra o trabalho de Nattress et al (1995) que também

indicam desgastes vestibulares em torno de 0,5mm, recomendando o "uso de um sistema
adesivo que tenha também afinidade com dentina," para a colagem destes trabalhos de
porcelana. Preparos para laminados de 0,5 a lmm são indicados por Pereira (1999), enquanto
Conceição et al (2000) recomendam nenhum desgaste para dentes posicionados para palatino,

até lmm para dentes com alto grau de escurecimento.
Com relação ao tipo de término, a maioria dos autores parece defender o uso de um
chanfro, sem ângulos lineares internos, como dizem Magne e Belser (2003). Porém para

Schwartz (2000), o preparo em ombro para facetas laminadas de porcelana aumenta a estética
e os fatores estabilizadores deste tipo de restauração.
E notável a preservação de estrutura dental que o preparo para facetas laminadas de

porcelana oferece em relação ao preparo para coroa total, como

Edelhoff et al (2002)

demonstrou em seu estudo comparando a quantidade de estrutura dental desgastada em
diversos tipos de preparos convencionais e inovadores, concluindo que um preparo para faceta
laminada de porcelana e prótese adesiva requereu cerca de 1/4 a 1/2 da quantidade de estrutura
desgastada de um preparo para coroa total.
Magne e Belser (2004) sugerem ainda um método de preparo dental para facetas

laminadas de porcelana com um adicional procedimento de diagnóstico (wax up ou mock up)
que compensa o envelhecimento dental e a severa perda de estrutura dental. Este método

permite uma maior preservação de esmalte e consequentemente melhor adesão, propriedades
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biomecânicas e estética, combinando a rapidez das técnicas mais antigas com a racionalidade
e diagnósticos fundamentais das técnicas mais recentes.
Todos os autores parecem concordar com o uso de resina composta para confecção
dos provisórios caso envolva um só dente. No caso de mais dente, recomendam o uso de
resina acrílica, utilizando uma resina incolor no bordo incisal e posteriormente aplicando
adesivo na porção vestibular do provisório, proporcionando um brilho acentuado, como
relembram Conceição et al (2005).
Existe uma grande preocupação dos autores em relação A utilização de facetas
laminadas de porcelana em dentes manchados ou escurecidos. Sadan e Lemon (1998)
propuseram a realização do clareamento caseiro após a confecção dos preparos, para dentes
manchados por tetraciclina. Sob os preparos foram confeccionados provisórios em resina
composta que se localizavam a 1 mm da margem cervical e incisal, local onde o gel agiria.
Já Yaman et al (1997) pesquisaram o incremento de porcelana opaca em seus
laminados para mascarar dentes manchados e que comprometiam a estética final pela
translucidez da porcelana não opacificada, porém notando um aumento da tonalidade amarela
quando se utilizava o opaco.
Magne e Belser (2003) e Maclaughlin (1998) indicam o método técnico de
revestimento para confecção da porcelana. Magne e Belser ainda ressaltam as principais
vantagens do método técnico de revestimento para a confecção da porcelana: nenhum
equipamento especial é necessário, efeitos de cor e translucidez extremamente sofisticados
podem ser obtidos através de uma técnica de estratificação com espessura total

e as

porcelanas feldspdticas tradicionais podem ser utilizadas; quando combinadas com
condicionamento com ácido fluorídrico e silanização; elas demonstram adesão extremamente
confidvel com resina.
Todos os autores comentam sobre a importância da comunicação entre o técnico de
laboratório e o profissional. Pereira enaltece a perfeita combinação da "tríade formada pelo
cirurgião-dentista, técnico de laboratório

e paciente", enquanto Dickerson & Culp

recomendam intima e completa comunicação entre o técnico de laboratório e o "operador"
para aumentar as chances de sucesso.
Observa-se a recomendação do uso de ácido fosfórico na superficie dental previamente
à cimentação, por se tratar de um procedimento adesivo. Uma outra alternativa foi testada por
Usumez e Aykent (2003), onde avaliaram a força adesiva de laminados de porcelana na
superficie dental (in vitro) após ter sido condicionado com ácido e com sistema de laser Er,
Cr: YSGG, concluindo que in vitro a força microtensiva adesiva das facetas laminadas de
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porcelana cimentadas em superficies dentais condicionadas com laser mostrou resultados
similares as condicionadas com ácido fosfórico 37% e maleico 10%.
Alguns autores recomendam um microjateamento da superficie interna da peça,
previamente ao condicionamento ácido, com o objetivo de limpeza e descontaminação.

Baratieri et al (2001) recomendam a utilização de um jato de bicarbonato de sódio enquanto
que Conceição et al (2005) faz uso do óxido de alumínio. De acordo com Meyer Filho (2002),

o microjateamento seguido por condicionamento ácido e silanização promove a máxima
resistência de união entre o cimento resinoso e a porcelana, que em seu estudo foi a cerâmica

vítrea IPS Empress 2.
Como o processo de cimentação trata-se de um procedimento adesivo, o tipo de
adesivo utilizado influenciará no seu sucesso. Cura et al (2003) testou a força de unido de
diferentes sistemas adesivos (ScotchBond Multi Porpuse Plus, Heliobond, PQ1, SE Bond,

Prime&Bond NT, Prompt L-Pop) e concluiu que eles apresentavam forças adesivas
semelhantes entre si, exceto o Prompt L-Pop, que demonstrou a maior força de unido.
Pode-se observar que o tipo de porcelana que está sendo empregada na confecção do
laminado influencia no protocolo a ser seguido para o tratamento de sua superficie interna.
Para Conceição et al (2005), o tempo de condicionamento com ácido fluoridrico 10% para
porcelana feldspática fica em torno de 2 minutos, enquanto que para o sistema IPS Empress o
condicionamento deve durar apenas 20 segundos. Magne e Belser (2003) ainda relembram
que o condicionamento com ácido fluoridrico é incapaz de gerar uma superficie retentiva sob

cerâmicas altamente cristalinas, com conteúdo vítreo insuficiente (Inceram e Procera), tendo
sua maior efetividade em sistemas como IPS Empress e porcelanas feldspdticas.
Existe uma grande controvérsia em relação à fotopolimerização do adesivo o
previamente à cimentação propriamente dita. Alguns autores recomendam este tipo de
procedimento outros desaprovam. Porém, Baratieri et al (2001) resumem a fi rmando que a

aplicação do adesivo pode ser executada de maneiras variáveis, sendo polimerizados
imediatamente ou juntamente com o cimento resinoso.
Em 2004, Usumez et al avaliaram duas diferentes fontes de luz para polimerização de
cimento resinoso dual em facetas laminadas de porcelana e concluiu que a eficiência de cura
do PAC através da porcelana foi menor comparada com a polimerização convencional, para o
tempo de exposição utilizado.
Devido à translucidez da porcelana, o resultado estético fica na dependência de
cimentos resinosos que oferecessem uma gama maior de cores para a colagem destas peps,
tanto que Davis et al (1994) usaram um colorimetro para estudar a translucidez da porcelana
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em relação ao fundo em que eram assentadas. Comfortes (1996) descreve como um desafio o
acerto da cor de um laminado em meio a outros dentes existentes e sugere que se façam testes
prévios para predizer com precisão a cor final do trabalho.
Quintella et al (2000) compararam a influencia das diferentes cores oferecidas pelos
cimentos resinosos destinados A. cimentação de facetas laminadas de porcelana e concluiu que
a camada de porcelana opaca aplicada na confecção de laminados ou coroas ocas de
porcelana, favorece um resultado estético altamente satisfatório, sem depender da cor dos
cimentos resinosos empregados, sendo possível, inclusive, a execução de apenas um trabalho
restaurador em meio a outros higidos.
Em 2000, Dumfahrt e Schaffer avaliaram dentes restaurados com facetas laminadas de
porcelana, encontrando 97% de sucesso em 5 anos e 91% de sucesso em 10,5 anos. Os casos
de insucesso foram todos em pacientes onde ocorreu exposição dentindria, ocorrendo fraturas
de partes das facetas. Ainda foram encontrados retração gengival e sangramento papilar em
facetas cujo término estava ao nível gengival ou subgengival.
Peumans (2000) atentam para a habilidade da porcelana em reter menos placa que o
esmalte, facilitando sua remoção, resultando numa resposta periodontal de aceitável a
excelente, clinicamente.
Hekimoglu, Anil e Etikan (2000), relatam que o acúmulo de corantes, desidratação
química ou fisica e oxidação que produzem os peróxidos coloridos sac) fatores que podem
contribuir para alteração de cor dos cimentos resinoso.
Como as facetas laminadas de porcelana tratam-se de um tratamento restaurador, este
possui uma vida ail, necessitando de substituições periódicas. A remoção dos laminados é
algo que gera dificuldade, visto a semelhança de cor entre o cimento resinoso e a estrutura
dental. Com o objetivo de amenizar esta dificuldade, Whitehead et al (2000), propôs o uso de
um cimento modificado (adição de uma pequena quantidade de corante fluorescente) a fim de
facilitar a remoção dos laminados de porcelana com o mínimo de prejuízo para estnitura
dental remanescente.
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4 Conclusão
"Aprecie e natureza. Não foi criada pelo homem, nem humanamente inspirada, mas
divinamente desenhada e fielmente reproduzida." (Magne e Belser — 2003).
A reprodução fiel de algo natural do corpo humano, no que diz respeito à forma, cor,
textura, consistência, detalhes anatômicos e que seja imperceptível sua diferença para a
estrutura natural é uma coisa extremamente dificil de ser conseguida. Atualmente, as
porcelanas odontológicas têm cumprido muito bem este papel, se aproximando muito da
estrutura dental natural.
A alternativa de tratamento estético, envolvendo modificações do elemento dental no
que diz respeito à cor, consistência, alinhamento dos dentes no arco, forma e contorno dos
dentes, utilizando facetas laminadas de porcelana é a opção mais conservadora existente no
campo da odontologia, visto que promove grandes modificações no sorriso do paciente, com
o mínimo de desgaste da estrutura dental, já que o preparo envolve apenas a porção vestibular
do esmalte.
A obtenção de excelência estética com este tipo de tratamento

não depende

exclusivamente da reprodução fiel dos elementos anatômicos, mas também da harmonia
destes elementos com toda arcada do paciente, com a face e muitas vezes com a personalidade
do paciente. Além disso, é muito importante que o cirurgião-dentista, técnico de laboratório e
paciente trabalhem juntos para obtenção dos resultados esperados.
Quando o tratamento com facetas laminadas de porcelana envolve apenas um dente do
arco, encontra-se uma grande dificuldade para obtenção de excelência estética, com relação
harmonia da faceta com os demais dentes adjacentes, obrigando muitas vezes o profissional a
submeter os dentes vizinhos ao tratamento. Visto que as porcelanas possuem uma grande
habilidade para a reprodução do elemento dental, pode-se dizer que esta dificuldade é gerada
pela falta de observação de alguns elementos nos dentes adjacentes, que fazem essa diferença
ser imperceptivel. Logo, não só as técnicas que envolvem este tratamento necessitam ser
evoluídas, mas principalmente a percepção do profissional para observação de todos os
detalhes presentes nos elementos dentais, para que estes elementos possam ser reproduzidos,
contribuindo para a obtenção de excelência estética.
Como se trata de um tratamento restaurador, as facetas laminadas de porcelana
cimentadas no elemento dental possuem uma vida útil e necessitam de substituição com o
passar dos anos. Tão importante quanto seguir os passos corretos para realização deste
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tratamento, o paciente deve ser corretamente orientado quanto e higiene e conservação da
restauração, para prolongar ao máximo a vida útil do tratamento.
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