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RESUMO
Nos últimos anos, os materiais cerâmicos utilizados em Odontologia sofreram
melhoramentos em relação à sua composição química e física, permitindo ao
Cirurgião Dentista utilizá-los com maior freqüência nos consultórios dentários.
melhoramento das coroas de porcelana pura vem ao encontro do grande desejo do
paciente por estética, pois a cerâmica oferece cor, translucidez e naturalidade que
nenhum outro material Odontológico ainda possui. Entretanto, as restaurações em
cerâmica pura possuem algumas limitações como a contração e a resistência á
fratura. Recentemente, alterações na estrutura básica das cerâmicas têm propiciado
a obtenção de novos compostos, com os quais tem sido possível realizar
restaurações livres de metal. Dentro deste novo contexto, cerâmicas vítreas
injetadas foram introduzidas no mercado com as vantagens da técnica da cera
perdida, que permitiu excelente precisão marginal. Nota-se, então, a importância
crescente do estudo destes materiais para que possam ser corretamente utilizados
no dia-a-dia do consultório odontológico. Este trabalho propõe uma revisão da
literatura dos últimos anos sobre as cerâmicas injetadas, ressaltando suas
vantagens, indicações, composição, fabricação, classificação e também suas
limitações.

Palavras-chave: Cerâmicas injetadas, processo de prensagem cerâmica, IPS
Empress, IPS Empress II.
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ABSTRACT
In the last few years dental ceramics had suffered improvements in relation to its
chemical and physical composition, allowing their use in the dental offices more
frequently. The improvement of the all ceramic crowns comes to the meeting of the
great desire of the patient for aesthetic, therefore the ceramics offer color,
translucency and naturalness that none other dental material still possess. However,
the all ceramic restorations have some limitations like the contraction and the
resistance to fracture. Recently, alterations in the basic structure of ceramics have
propitiated the attainment of new materials, with which it has been possible to carry
through metal free restorations. In this context, pressed ceramics had been
introduced in the market with the advantages of the technique of the lost wax, that
allowed excellent margin precision. It's noticed, the increasing importance of the
study of these materials, so that they can be used correctly in the dental office's
routine. The aim of this study is to provide a revision of the last years literature on
pressed ceramics, standing out its advantages, indications, composition,
manufacture, classification and also its limitations.

Key-words: Pressed ceramics, IPS Empress, IPS Empress II.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as exigências dos pacientes quanto à estética das restaurações
dentárias são muito grandes. Concomitantemente, houve um aumento na demanda
de restaurações estéticas, o que pode ser solucionado com a utilização das
cerâmicas odontológicas. Sua característica de translucidez aumenta a possibilidade
de produzir restaurações com aparência natural, porém, sua baixa resistência
mecânica representa um problema.

Apesar de ser forte sob compressão, a cerâmica é frágil e incapaz de
suportar o estresse da tensão que ocorre durante a carga funcional das
restaurações. As cerâmicas têm sido fortalecidas pelo metal e pela adição de uma
fase microcristalina 6 matriz vítrea. Cerâmicas mais resistentes, quando
comparadas com as feldspáticas, têm sido fabricadas, favorecendo que
restaurações possam ser obtidas sem a presença do metal.

Para a elaboração de restaurações com alto valor estético, os materiais
cerâmicos são os mais apropriados. 0 sucesso das coroas cerâmicas e a demanda
por parte dos pacientes de restaurações estéticas têm levado ao desenvolvimento e
introdução de novos sistemas restauradores para próteses parciais fixas livres de
metal.

Entretanto, as restaurações em cerâmica pura possuem algumas limitações
como a contração e a resistência à fratura. Recentemente, alterações na estrutura
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básica das cerâmicas têm propiciado a obtenção de novos compostos, com os quais
tem sido possível realizar restaurações livres de metal. Dentro deste novo contexto,
cerâmicas vítreas injetadas foram introduzidas no mercado com as vantagens da
técnica da cera perdida, que permitiu excelente precisão marginal. Nota-se, então, a
importância crescente do estudo destes materiais para que possam ser
corretamente utilizados no dia-a-dia do consultório odontológico.

Este trabalho propõe uma revisão da literatura sobre as cerâmicas injetadas,
ressaltando sua disponibilidade no comércio (marcas comerciais), vantagens,
indicações, composição, fabricação, classificação e também suas limitações

C)

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CERÂMICAS ODONTOLOGICAS

Em 2002, Gomes et al. revelaram que o tratamento odontológico para a
reposição de elementos dentários ausentes, nos dias atuais, oferece várias opções
de tratamento. A Implantodontia, pela sua evolução, é considerada uma técnica
muito segura e que nos casos indicados têm sido a primeira opção de escolha pelos
pacientes e profissionais. Porém, neste inicio de século, principalmente em função
da evolução dos materiais restauradores estéticos indiretos e dos sistemas de
adesão, novas opções estéticas para a reposição de dentes ausentes têm surgido
como uma alternativa para a lmplantodontia.
As próteses adesivas convencionais metalo-cerâmicas têm sido utilizadas há
mais de 20 anos, com a finalidade de repor um elemento dental faltante, técnica
esta que, por seus preparos conservadores, com minima destruição da estrutura
dental, obteve sucesso na Odontologia por muito tempo. Entretanto, este tipo de
trabalho apresenta algumas limitações para os padrões estéticos atuais, pois sua
estrutura metálica não permite a reprodução satisfatória da cor em translucidez e
luminosidade, entre outras limitações. Assim, respeitando a busca do paciente por
um tratamento que reproduza a beleza e harmonia, surgiram novas alternativas de
materiais restauradores estéticos adesivos indiretos, os quais oferecem também a
resistência e preservação da estrutura dental sadia, a qual, quando corretamente

lo

indicada, reintegra o elemento dental faltante ao sistema estomatognático de
maneira satisfatória, preenchendo suas exigências estéticas. (GOMES et al., 2002).
Albakry; Guazzato;

Swain (2004) disseram que os materiais dentários

cerâmicos têm se tornado a primeira escolha nos materiais restauradores, devido a
sua superior biocompatibilidade e excelente aparência estética. Entretanto, um
comportamento frágil, combinado com a sua extrema sensibilidade para gerar
defeitos como microtrincas, impede a sua ampla utilização, limitando a aplicação
para áreas com baixo suporte para o estresse.
MATTOS et al. (2004) ressaltaram que uma das vantagens das cerâmicas
odontológicas é a capacidade de simular a cor, a translucidez e a fluorescência do
dente natural. A associação deste excelente resultado estético à boa resistência
fratura obtida pela cimentação adesiva da cerâmica ao dente, tem tornado as
restaurações cerâmicas uma ótima opção para o tratamento de dentes anteriores.
Atualmente, os sistemas cerâmicos disponíveis no mercado fornecem várias opções
para restaurar esteticamente os dentes através de coroas totais.
De modo geral, todos os sistemas apresentam bom desempenho estético e
boa resistência mecânica, mas têm indicações especificas, de acordo com suas
propriedades individuais. Obviamente, nenhum sistema satisfaz universalmente a
todos os requisitos, mas, conhecendo suas características

e limitações, o

profissional pode fazer a seleção apropriada do material para cada situação clinica.
A diferença primária com relação à estética na indicação dos vários sistemas
cerâmicos existentes, encontra-se na observação da coloração do substrato da
coroa e na capacidade da cerâmica em mascarar ou mimetizar esta coloração, ou
seja, sua translucidez, e tem um efeito decisivo no resultado estético final da coroa.
Assim sendo, de acordo com Mattos et aL (2004), embora todas as cerâmicas sejam
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estéticamente aceitáveis, o profissional deve ser criterioso na indicação do material
mais adequado para cada situação clinica, conhecendo

e

respeitando as

características e limitações de cada sistema.
Hilbert; Calazans; Baratieri (2005) afirmaram que é incontestável que a
Odontologia moderna tem buscado métodos de tratamento que aliam, cada vez
mais, estética, durabilidade, facilidade de execução e economia de tempo, tanto
para o profissional quanto para o cliente. 0 progresso tecnológico que ocorre em
diversos campos da ciência aplica-se à área odontológica e tem colaborado no
desenvolvimento de tais métodos.
Com o crescimento dos conhecimentos sobre estética e biocompatibilidade,
os pacientes estão cada vez mais, pedindo soluções sem metal, mesmo ao se tratar
de extensas PPFs posteriores. Porém, o número de materiais cerâmicos disponíveis
para PPFs posteriores é limitado (REICH etal., 2005).
Higashi et a/. (2006) reforçaram que, com o aumento na demanda por
restaurações estéticas, as coroas metalo-cerâmicas têm passado por mudanças que
vão desde as técnicas de preparo, materiais envolvidos, até a confecção
laboratorial. A exigência cada vez maior pela estética fez com que se buscasse a
eliminação completa do metal sob as coroas, principalmente, para dentes
anteriores. Inicialmente, a eliminação do metal como estrutura só foi possível em
coroas unitárias anteriores, onde pouca carga oclusal era exigida. A evolução das
técnicas adesivas e a utilização de tratamento da superfície de cerâmicas com
condicionamento ácido associado ao agente silano, favoreceram a indicação de
restaurações totalmente cerâmicas para diferentes modalidades de tratamento. 0
uso da cerâmica aderida ao dente demonstrou retorno da resistência original do
elemento dental, quando restaurado com facetas cerâmicas feldspáticas. A continua
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evolução dos materiais restauradores impulsionou a utilização de cerâmicas livres
de metal, em coroas totais e parciais, tanto anteriores como posteriores e,
atualmente, estudos longitudinais e avaliações clinicas mostram a longevidade e a
eficiência clinica desse tipo de procedimento restaurador.

2.2 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS CERÂMICOS

Foi relatado por Rouse (1996), que as facetas de cerâmica feldspáticas são
frágeis e predispostas ao insucesso pelo estresse com o tempo, possuindo uma
baixa resistência flexural (de 60 a 70Mpa). A sinterização das partículas cerâmicas
gera microporosidades e irregularidades entre as partículas, o que confere á
cerâmica sua baixa elasticidade e susceptibilidade à fratura. Além disso, a força de
coesão da cerâmica feldspática permite uma espessura máxima aceitável de 2mm,
o que torna questionável a sua utilização nos casos de fratura ou nos fechamentos
de diastemas largos. Assim, os sistemas cerâmicos de vidro fundível (Dicor —
Dentsply, Dreieieh, Alemanha e Cera Pearl — Kyocera Corp, Kyoto, Japão) foram
desenvolvidos na tentativa de melhorar a sinterização da cerâmica feldspática. Eles
possuem uma maior resistência flexural

e translucidez;

entretanto, também

possuem limitações. Ela mascara muito pouco a descoloração devido a sua
translucidez, e requer múltiplas camadas de cerâmica para o sombreamento, o que
resulta na contração do material, perda de cor e de contorno com abrasão normal, e
opacifica muito pouco a cerâmica. As técnicas de cerâmicas injetadas, reforçadas
com leucita (IFS-Empress - lvoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein e Optimal
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Pressable Ceramic - .Jeneric Pentron, Wellingford, USA) foram desenvolvidas como
uma resposta a todos estes acontecimentos.
Para Nakamura et al. (2002), devido ao aumento no interesse pela estética e
nas preocupações com reações alérgicas, os pacientes e os dentistas passaram a
preferir restaurações totalmente cerâmicas. Em particular,. o sistema de cerâmica
vítrea injetada, tem sido muito utilizado, porque ele permite a fabricação de coroas
com excelente estética e boa adaptação marginal. Além disso, ele não requer
nenhuma cristalização, procedimento este que é indispensável para as cerâmicas
tradicionais. No entanto, as cerâmicas vítreas injetáveis a base de leucita só podem
ser recomendadas para coroas unitárias e inlays, devido à baixa resistência. Um
novo sistema de cerâmica vítrea injetada foi desenvolvido para resolver o problema
de resistência e assim tornar possível que este sistema possa ser indicado para
PPFs de três unidades, bem como para coroas. Apesar deste sistema utilizar o
mesmo sistema de injeção a vácuo do sistema anterior, ele é um novo tipo de
material. Sua elevada resistência é obtida através da fabricação de uma coroa ou
PPF de cerâmica vítrea que contém dissilicato de Rio. Uma cerâmica de cobertura
contendo fluorapatita é sinterizada sobre esta restauração, por uma técnica
conhecida por estratificação.
Gomes et al. (2002) constataram que a cerâmica odontológica

é uma

cerâmica vítrea, que possui, como principais componentes químicos, os minerais
cristalinos, tais como,

o feldspato, quartzo, alumina (óxido de alumínio) e,

eventualmente, caolin em uma matriz vitrea. A introdução da cerâmica na
Odontologia data de 1774 com o farmacêutico Aléxis Duchateau, que insatisfeito
com suas dentaduras de marfim, resolveu substitui-las por outras de porcelana.
Com o passar dos anos as cerâmicas odontológicas foram sendo modificadas,
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principalmente, a partir de 1985, com o lançamento de duas marcas comerciais
(Mirage - Chameleon Dental, Kansas City, KS, USA e Cerinate — Den-Mat, Santa
Maria, Calif., USA), que apresentavam como característica, maior resistência
mecânica, quando comparadas com as cerâmicas até então existentes. Por
apresentarem excelência estética, as cerâmicas têm sofrido modificações estruturais
com a finalidade de torná-las mais resistentes e poderem ser utilizadas como
material restaurador, sem a necessidade de serem associadas ao metal.
Segundo RAIGRODSKI (2004), em 1967, McLean idealizou a fabricação de
uma cerâmica com alto conteúdo de alumina para fabricação de estruturas de
próteses parciais fixas. Em 1982, ele introduziu uma PPF de alumina unida à platina
para reduzir o problema de fratura através da área do conector, eliminando a infraestrutura tradicional de liga metálica. Todavia, esta opção restauradora apresentava
um alto índice de falha nos locais dos conectores. Sendo assim, novos avanços na
Area das cerâmicas dentais têm levado à introdução de materiais com estrutura
cerâmica de alta resistência para PPFs.
Para Mattos et aL (2004), a cerâmica feldspática, também conhecida como
cerâmica convencional, consiste de inúmeros minerais cristalinos naturais à base de
alumínio, silica e oxigênio, combinados a pequenas quantidades de sódio, potássio
e cálcio. Para os autores, sua excessiva translucidez é uma desvantagem.
A busca por uma melhor aparência é cada vez mais intensa por parte dos
pacientes. Isso influencia diretamente os investimentos da indústria odontológica em
materiais e técnicas restauradoras estéticas e, conseqüentemente, a atuação do
profissional na sua prática clinica. Dentre os materiais restauradores estéticos, a
cerâmica representa uma excelente alternativa devido A possibilidade de reproduzir
a beleza

e

naturalidade de um dente aliado a uma longevidade clinica
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cientificamente documentada. A evolução dos sistemas cerâmicos têm sido tão
intensa, que atualmente as possibilidades de aplicações clinicas desses materiais
sem a necessidade do metal tem aumentado significativamente (PIRES,
CONCEIÇÃO, 2005).
Apesar das excelentes características estéticas e de biocompatibilidade, a
cerâmica é um material friável que não suporta deformação plástica sob estresse.
Entretanto, através do emprego dos materiais e das técnicas adesivas para cimentar
a restauração cerâmica ao dente, consegue-se um aumento significativo de
resistência à fratura desse material. Além disso, houve a introdução de novos tipos
de cerâmica que apresentam aumento de resistência às expensas da presença de
alguns elementos em sua composição, como a alumina ou a leucita. Outro avanço
importante foi a utilização do dissilicato de litio (IPS Empress II, Ivoclar, 2006).
Goldin et al. (2005) afirmaram que a cerâmica vem sendo utilizada na
Odontologia há mais de um século. Embora as primeiras restaurações de cerâmica
pura fossem estéticas, elas eram propensas à fratura e conseqüentemente não
obtiveram popularidade difundida até 1950, com a adição da leucita. Esta adição
aumentou o coeficiente de expansão térmica da cerâmica para evitar a sua
associação com o metal, e foram patenteadas por Weinstein em 1962. Uma
desvantagem de tais restaurações metalo-cerâmicas (MCRs) é o colar metálico, que
pode comprometer a aparência estética, especialmente na região anterior.
Conseqüentemente, o preparo do dente foi modificado para restaurações metalocerâmicas para que uma margem cerâmica pudesse ser conseguida. Entretanto, a
contração da cerâmica causada pela sinterização, durante o processo de queima,
pode comprometer a precisão desta margem. Além disso, a tendência de uma
margem arredondada exige aplicações múltiplas, as quais podem necessitar de
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mais tempo para ajustes laboratoriais, podendo, mesmo assim, resultar em
discrepâncias marginais. Muitos destes problemas associados às margens
cerâmicas sinterizadas, tais como a contração da sinterização e o arredondamento
provocado pela queima, podem ser evitados pela utilização das cerâmicas injetadas.
As primeiras cerâmicas utilizadas para confecção de restaurações livres de
metal foram as feldspáticas, aplicadas tradicionalmente nas coroas metalocerâmicas. São compostas por 2 fases distintas, a cristalina, que geralmente tem
cristais de alumina e leucita, e uma fase vítrea, que basicamente é composta por
feldspato de potássio, vidro e óxido de alumínio. A incorporação de alumina na fase
vítrea aumentou a resistência à flexão desse material, que passou a ser indicado
com mais segurança para coroas unitárias livres de metal em dentes anteriores. 0
progresso dos sistemas cerâmicos não evoluiu somente com a melhoria na
composição das cerâmicas, mas também com a técnica de confecção das
restaurações (HIGASHI etal., 2006).

Assim, para que tenhamos sucesso no nosso trabalho, é indispensável que
conheçamos alguns pontos importantes na classificação das cerâmicas
odontológicas.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS CERÂMICAS ODONTOLOGICAS
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0 aumento na aceitação de restaurações totalmente cerâmicas tanto pelos
dentistas como pelos pacientes, está baseado nas propriedades dos materiais, o
que inclui a biocompatibilidade e a estética. No entanto, a falha mecânica
freqüentemente é observada nestes materiais devido a sua inabilidade de
acomodação a forças de tensão, através da deformação plástica. Existe um grande
número de materiais totalmente cerâmicos disponíveis no mercado. Os sistemas
mais comumente utilizados podem ser classificados de acordo com o procedimento
de fabricação laboratorial (injetáveis, infiltrados, usinados ou sinterizados) e de
acordo com sua composição química (feldspática: elevada composição de leucita ou
com baixa composição de leucita; cerâmicas de vidro; dissilicato de litio e mica;
núcleo reforçado: com alumina e magnesia). As cerâmicas injetáveis são um dos
mais populares sistemas de restauração devido a vários fatores: fácil fabricação
(técnica da cera perdida convencional), precisão oclusal e melhor integridade
marginal, translucidez, excelentes propriedades mecânicas (sistemas de reforço de
cristais), formato da rede gerada pela pressão, com resultante diminuição da
porosidade (Albakry et al., 2003).
Segundo Della Bona (2004), a classificação mais utilizada das cerâmicas
odontológicas é aquela que as define de acordo com o seu tipo, incluindo: a
feldspática (Ceramco®, Vita Omega0), a reforçada por leucita (Optec HSP0,
Fortress0), a aluminizada (Vitadur0), a com alto conteúdo de alumina, de zircônia e
a spinel infiltradas por vidro (sistemas In-CeramO), e a alumina densamente
sinterizada (sistema Procera0). Outra classificação de cerâmicas odontológicas,
considerando a capacidade de condicionamento ácido seria: (1) Cerâmicas Ácidosensíveis — são aquelas em que um ácido produz um padrão retentivo adequado na
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superficie cerâmica, viabilizando o mecanismo de união micromecânica apropriado
aos adesivos (e.g.: as cerâmicas feldspáticas, as leuciticas e as a base de dissilicato
de litio); (2) Cerâmicas Acido-resistentes — são aquelas que sofrem pouca ou
nenhuma degradação superficial pela ação do ácido, possibilitando limitada união
micromecânica (e.g.: cerâmicas aluminizadas infiltradas por vidro — sistemas InCeram, alumina densamente sinterizada - sistema Procera).
As cerâmicas dentais podem ser classificadas de acordo com a temperatura
de fusão em:
1. alta fusão: de 1290 0 a 1370°C
2. média fusão: de 1090° a 1260°C
3. baixa fusão: de 870° a 1065°C
Segundo Crispin (1998) e Fernandez (2003) as cerâmicas podem ser
classificadas em:
CLASSIFICAÇÃO DAS CERÂMICAS
Temperatura de queima

Alta fusão

Média fusão

1300 a 1400° C

1100 a 1300° C

Produção industrial

Coroas cerâmicas

de dentes e blocos

Baixa fusão
r8

50a 100° C

Ultra baixa fusão
<850° C

Coroas

Cerâmicas para

metalocerâmicas

pequenos retoques

cerâmicos

CLASSIFICAÇÃO DAS CERÂMICAS
Processo de fabricação

I

Convencional

Injetada

Infiltrada

Usinada

Compactada

Pó

Pastilhas e

Substrato poroso e

Lingotes e

Pó

lingotes

infiltrado de vidro

Optec

Empress I

InCeram Alumina

Cerec

Duceram

Empress II

In Ceram SpineII

Celay

`)

blocos

I

Procera AlICeram

InCeram Zircônia

CLASSIFICAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES
Composição

Totalmente cerâmicas

Metalocerâmicas

Feldspato

I

Feldspato

E

Vítreas

Auto

Baixo

Leucita

Dissilicato de Litio

Mica

conteúdo

conteúdo
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Segundo Isgrõ et al. (2003), cerâmicas com uma nova composição química
têm sido desenvolvidas através da utilização de métodos de processamento
combinando pressão e alta temperatura. Estes novos materiais, conhecidos como
cerâmicas injetadas, são porcelanas feldspáticas reforçadas com leucita fortalecidas
pela incorporação de cristais de leucita (K20 A1203 4Si02) na matriz vitrea, em
aproximadamente 45% do volume. Tem se relatado uma resistência flexural de
120Mpa para estes materiais. Cerâmicas feldspáticas convencionais utilizadas para
restaurações metalo-cerâmicas contém 12 a 25% de leucita no volume e tem
resistência flexural média de 60Mpa.

2.4.1 Técnica de fabricação

Della Bona (2004) afirmou que a tecnologia empregada pela Ivoclar para o
desenvolvimento dos sistemas cerâmicos IFS Empress e IPS Empress II consiste
na injeção da cerâmica vítrea para o interior de um molde usando alta temperatura e
pressão. Sobre o molde usando alta temperatura e pressão. Sobre o modelo de
trabalho é confeccionado um padrão de cera que é incluído em revestimento
especial e, pela técnica de volatilização da cera, obtem-se o molde que receberá a
cerâmica. Os cilindros de cerâmica vítrea a base de leucita (K 20-A1 203-4Si0 2), IPS
Empress, ou a base de dissilicato de Rio (Li20-2Si02), IPS Empress 11, são
colocados em um forno de injeção por pressão e aquecidos a 1180°C, para
Empress, ou 920°C, para Empress II, tornando-se um material viscoso que

é
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pressionado para dentro do molde para formar a infra-estrutura da restauração que
sera coberta por uma cerâmica de corpo tradicional.
Segundo Rouse (1996), a injeção pelo calor não só gera e cla forma, mas
também fortalece o material melhorando a dispersão dos cristais de leucita na
matriz. Devido as forças de compressão geradas pela configuração da matriz, a
cerâmica possui uma elevada resistência a danos na superfície. A combinação da
injeção pelo calor, da queima inicial, do corante e do glaze, gera um aumento de
50% na resistência da faceta cerâmica. Este aumento na força de coesão e na
resistência a fratura permite a utilização da cerâmica em areas de pouca espessura,
sem elevado risco de fratura. Além disso, as cerâmicas injetadas possuem um
coeficiente de desgaste parecido com o do esmalte, isso para que haja menor
desgaste dos dentes antagonistas. Uma boa adaptação marginal é também possível
porque a técnica da injeção pelo calor pode minimizar a contração. A translucidez
das cerâmicas injetáveis é similar a do esmalte, o que permite que o material
mimetize a estrutura natural do dente ("efeito camaleão").
Segundo Fradeani; Aquilano; Bassein (1997), a cerâmica Empress é uma
cerâmica injetável, fabricada pela técnica tradicional da cera perdida. 0 lingote de
cerâmica vítrea é pré-ceramizado pelo técnico e é então processado no laboratório.
Esta pré-ceramização aumenta a resistência flexural da cerâmica devido a uma
maior distribuição dos cristais de leucita,

o que impede a propagação de

microtrincas. Para os autores, tratamentos subseqüentes com calor, e as queimas
do glaze elevam a resistência do material. Eles a fi rmaram ainda que o desgaste da
cerâmica Empress ocorre de maneira semelhante ao esmalte dental.
Dijken; Ormin; Olofsson (1999) afirmaram que os lingotes utilizados para o
IPS Empress (lvoclar Vivadent, Liechtenstein) são pré-ceramizados e pré-coloridos.

O material é uma cerâmica feldspatica com cristais de leucita. A injeção pelo calor e
o subseqüente tratamento com calor melhoram a resistência flexural da cerâmica.
Para Chen et al. (1999), as ceramicas odontológicas são inerentemente
frágeis sob tensão,

e

as coroas totalmente cerâmicas podem sofrer

microrachaduras, falhas de superfície e grandes defeitos gerados durante o
processo de fabricação. Afirmou ainda que, estas coroas são altamente
influenciadas pelos procedimentos de fabricação, e também dependem muito da
habilidade dos protéticos. Além disso, tanto o polimento quanto o glaze podem
melhorar a resistência das restaurações totalmente cerâmicas.
Segundo SILVA FILHO et al. (2003), nos últimos anos os materiais cerâmicos
utilizados em Odontologia sofreram melhoramentos em relação a sua composição
química e física e permitiram ao cirurgião-dentista utilizá-los com maior freqüência
nos consultórios dentários, principalmente as coroas de cerâmica pura. Atualmente,
os principais meios de produzir estas restaurações são por processos de fresagem e
fundição da cerâmica utilizando a técnica da cera perdida.
Segundo Isgrà et al. (2003), o aumento na resistência das cerâmicas
injetadas têm sido atingido através do tratamento térmico, o qual aumenta a
formação de uma microestrutura cristalizada que resiste a propagação de trincas
sob estresse. Na medida que uma trinca cresce, ela passa através ou ao redor
destes cristais. Isto dissipa a energia da trinca e pode até suspender o crescimento
da mesma. Como resultado, uma restauração com uma trinca interrompida pode
continuar funcionando. A maior vantagem da técnica das cerâmicas injetadas é o
impedimento da formação de muitos poros. Este método permite uma distribuição
mais homogênea da fase cristalina (cristais de leucita) na matriz vítrea. Outra
vantagem da técnica de injeção, em combinação com a técnica da cera perdida, é o

fato de que coroas com uma única camada de cerâmica pura, facetas e inlays
podem ser fabricadas com contorno final através de um único material de base
reforçado com leucita. Estas restaurações são então pigmentadas e glazeadas com
uma fina camada de vidro para aumentar a estética e melhorar a qualidade da
superfície da cerâmica. 0 tratamento superficial do glazeamento é um procedimento
de rotina no laboratório odontológico. Este, produz coroas lisas e com superfícies
brilhosas. 0 termo glazeamento descreve a sinterização de um vidro incolor de
baixa fusão sobre a cerâmica ou faceta de porcelana. Esta fina camada de
aproximadamente 4 i_tm de vidro, produzida após 60 segundos sob a temperatura
final reduz

o tamanho das falhas presentes na superfície (provavelmente

introduzidas durante a fabricação da restauração), de modo a aumentar a
resistência do material. Além disso, gera um aumento da compressão da superfície,
o que fortalece o corpo da cerâmica.
Para Albakry; Guazzatto; Swain (2003), existem duas técnicas diferentes
utilizadas para fabricar materiais injetáveis: a técnica de maquiagem e a técnica de
estratificação. 0 sistema Empress está disponível em ambas as técnicas como dois
materiais diferentes. Para a técnica de maquiagem, um padrão de cera de todo o
contorno é preparado e injetado com um lingote de cerâmica em uma única cor. Um
pigmento para a cor da superfície é aplicado até que a forma final seja atingida. Esta
superfície também é recoberta com um material de glazeamento e é sinterizada.
Para a técnica de estratificação, um padrão de cera de um coping é preparado para
a injeção. Sobre esta infra-estrutura, é adicionada uma cerâmica para se alcançar
forma definitiva do dente e é sinterizada. 0 Empress II foi desenvolvido para infraestruturas de próteses parciais fixas de três elementos através da técnica de
estratificnão. Outro fator importante, é que o tratamento térmico modifica a
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composição cristalina e por conseqüência as propriedades mecânicas. Para os
autores, o efeito da termo-injeção e/ou tratamento térmico sobre o sistema Empress
I é o aumento na resistência flexural.
Pradella e Marchini (2004) revelaram que o sistema IFS Empress II é
submetido a um tratamento tanto de injeção, como também de sinterização. Por
meio de um enceramento obtém-se uma idéia clara das condições de espaço. Em
seguida são colocados os condutos de injeção nos padrões de cera, incluídos no
revestimento e se posiciona no forno para injeção de acordo com as instruções do
fabricante. É muito importante a correta seleção de cor das pastilhas, devido ao fato
de que a coloração das peças exerce uma influência fundamental sobre os valores
de luminosidade das restaurações. Após a injeção e a remoção do revestimento, as
peças são ajustadas no modelo mestre, e subseqüentemente se realiza a prova em
boca.
Albakry; Guazzato; Swain (2004) afirmaram que os materiais cerâmicos estão
sujeitos a diferentes processos de fabricação no laboratório, e muitas vezes devem
ser ajustados clinicamente para permitir uma correta adaptação ou oclusão. Os
procedimentos de processamento laboratorial ou ajustes clínicos são mais
propensos para iniciar fendas subcriticas ou grandes defeitos, os quais, sob carga
clinica, ou presença de umidade, podem desenvolver uma situação critica que
conduz a uma falha catastrófica. Além disso, rugosidades formadas por diferentes
procedimentos de acabamento causam uma concentração de estresse, que
conseqüentemente pode ser acompanhada pela redução da resistência. Neste
contexto, foi desenvolvida uma pesquisa em que a resistência flexural uniaxial e a
efetividade de oito grupos de espécimes (jateados, desgaste realizado paralelo às
forças axiais, desgaste perpendicular, polidos, todos com e sem tratamento térmico)

foram avaliadas. Foi comprovado que tanto o polimento, quanto o tratamento com
acabamento

e jateamento produzem

um efeito de tratamento térmico

(glazeamento). O glazeamento pode ser feito pela aplicação de um vidro liquido em
baixa fusão ou pelo autoglazeamento baseado na queima por um tempo adequado
a uma máxima temperatura. 0 autoglazeamento, a aplicação de um material de
glazeamento, ou ambos, parecem aumentar a resistência dos materiais cerâmicos
por redução da profundidade, e/ou espalhamento de fendas criticas. Entretanto,
esse efeito é até agora duvidoso. Os autores encontraram que submetendo esses
materiais ao tratamento térmico, que

é tipicamente encontrado durante os

procedimentos laboratoriais, a resistência não foi melhorada. Segundo eles, deveria
também ser considerado qual tratamento térmico após o polimento ou acabamento
poderia ser negativo para a resistência, e qual pode resultar na liberação do
estresse compressivo que é normalmente desenvolvido durante o polimento ou
acabamento. Pode-se concluir então, que a resistência é afetada pelo ackamento
e aumentada pelo polimento, e que a rugosidade determina a resistência. Uma
concentração de estresse pode ser iniciada não só por rugosidade superficial, mas
também por outros fatores como estresse interno, porosidade, defeitos inerentes e
áreas de secções finas para os estresses tensionais. Então, a rugosidade superficial
pode influenciar na resistência se a concentração de estresse ocorrer na área
rugosa. Como este estudo mostrou que o jateamento e o acabamento não
diminuíram significativamente a resistência, os autores sugeriram que prolongado
jateamento deveria ser evitado e baixa pressão ser utilizada, pois irá mudar o
desenvolvimento das dimensões da trinca ou aumento do volume perdido. 0
acabamento também deveria ser utilizado em baixa velocidade e em meio úmido.
polimento melhorou significativamente a resistência e demonstrou capacidade para
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melhorar a superfície cerâmica e a remoção dos defeitos superficiais. Segundo este
trabalho, o polimento e o glazeamento são recomendados para neutralizar os efeitos
nocivos do acabamento, entretanto, o trabalho dos autores não encontrou nenhum
efeito na resistência com o autoglazeamento. É sugerido que o polimento seja feito
após o ajuste clinico ou modificações superficiais, para minimizar os efeitos de
possíveis defeitos e trincas prejudiciais. Os autores afirmam ainda que

o

acabamento e o jateamento não têm um efeito significante na resistência flexural
biaxial dos materiais Empress I e Empress II (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein), e
puderam observar, uma boa correlação entre a resistência e a rugosidade
superficial, o que foi atribuído 6. alta concentração de estresse e amplas fendas na
microestrutura desses materiais, que são determinadas pela rugosidade superficial.
O IFS Empress II, por ser um sistema cerâmico termo-injetável, utiliza a
técnica de cera perdida que é habitual e relativamente simples ao técnico de
laboratório. Os processos de fabricação de outros sistemas cerâmicos são mais
complexos e envolvem muitas etapas adicionais para confeccionar uma infraestrutura. O IPS Empress II emprega pastilhas sinterizadas pré-fabricadas
minimizando a ocorrência de defeitos na estrutura cerâmica, conferindo maior
resistência mecânica e dureza quando comparado a outros sistemas (PIRES;
CONCEIÇÃO, 2005).
Segundo Bindl e Mõrmann (2005),

copings de cerâmica podem ser

confeccionados de diferentes materiais cerâmicos altamente resistentes e, vários
processos de fabricação podem ser utilizados. A técnica de termo-injeção pode ser
utilizada para a fabricação de copings de cerâmica de dissilicato de Rio (Empress II,
lvoclar Vivadent, Liechtenstein). Esta técnica é baseada no principio da cera
perdida. Lingotes cerâmicos pré-fabricados de silicato de Rio são aquecidos e
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então, injetados para dentro do local onde a cera foi eliminada. Neste contexto, foi
realizado um estudo a partir da hipótese de que a fabricação CAD/CAM apresenta a
mesma precisão de adaptação do que as técnicas convencionais. 0 objetivo deste
estudo foi investigar a adaptação interna e marginal de copings de molares, obtidos
convencionalmente e através do sistema CAD/CAM. Para isso, um jogo de seis
preparos individuais foi duplicado 12 vezes, rendendo 72 troqueis de gesso. Depois,
copings obtidos através de injeção (Empress In, pela técnica slip-cast (In-Ceram
Zirconia()), e CAD/CAM (Cerec inLab®, DCS®, Decim® e Procere) foram instalados
em 12 troquéis de cada. Então, a largura da fenda interna e marginal foi medida no
SEM a uma ampliação de 120 vezes. Os autores observaram que a largura das
fendas marginais dos copings produzidos através da técnica de infiltração e injeção
foram consideravelmente menores. Apesar destas duas técnicas de fabricação
serem muito diferentes tecnologicamente, foi observado uma adaptação melhor nos
copings infiltrados do que nos injetados.
Goldin et al. (2005) afirmaram que as cerâmicas injetadas são fabricadas
através da técnica da cera perdida, onde o padrão de cera do contorno é incluído
em revestimento e um lingote cerâmico é injetado para dento do molde de
revestimento. Assim sendo, foi realizado um estudo que mediu a adaptação
marginal de restaurações cerâmicas injetadas, com e sem estrutura metálica, e
restaurações metalo-cerâmicas sinterizadas com margem em porcelana. Uma
hipótese nula também testada foi que não há nenhuma diferença na adaptação
marginal de restaurações fabricadas por cada uma destas técnicas. Foram
realizados preparos em chanfro de 360°, de 1.5 mm, no incisivo central superior
direito de um manequim. Foram realizadas 40 moldagens do segmento anterior
superior do manequim com poliéter e moldeiras de estoque anteriores descartáveis.
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Quinze MCRs foram fabricadas de cerâmica feldspática fundida ao metal (Ceramco
II; Ceramco e Argelite 60) com as margens em porcelana, pela técnica do
levantamento direto. Foram fabricadas 15 PTMs de cerâmica reforçada com leucita
prensada ao metal (CPC-MK e Argelite 60) com margens em porcelana, pela técnica
da cera perdida. Foram fabricadas 15 PCRs com cerâmica pura injetada (CPC-MK),
pela técnica do levantamento direto. Para avaliar a adaptação marginal das coroas
foram marcadas 4 posições únicas sobre um dispositivo rotatório, com espaços de
90 0 entre elas para garantir a consistência do local de medida. As coroas foram
então examinadas sob ampliação de 45X e imagens digitais foram capturadas em
cada uma das 4 posições. Uma análise de variação única (ANOVA) foi utilizada para
comparar os dados (a=05). Segundo os autores, a expansão térmica do material do
revestimento é compatível com a do material cerâmico, e como a cerâmica é
injetada diretamente até completar toda a extensão do padrão de cera, este método
é mais simples e rápido do que várias outras aplicações de cerâmica sob técnicas
de sinterização convencional. Além disso, este método consegue obter margens
precisas dentro dos limites aceitáveis. Para os autores, a fabricação adequada de
restaurações metalo-cerâmicas com cerâmica feldspática na margem vestibular é
uma técnica mais sensível do que a fabricação com cerâmicas injetáveis. 0 técnico
do laboratório responsável pode produzir uma margem totalmente cerâmica através
da técnica de injeção muito mais fácil e rapidamente do que pela técnica que utiliza
cerâmica feldspática. Foi observado que as margens das restaurações cerâmicas
injetáveis têm melhor assentamento e menos variação do que as restaurações
metalo-cerâmicas com margens em cerâmica feldspática.
Stappert et al. (2005) observaram facetas fabricadas a partir de uma
cerâmica vítrea reforçada com leucita (IPS Empress - lvoclar Vivadent,
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Liechtenstein). Nesta pesquisa foi avaliada a influência do desenho do preparo
sobre a longevidade e a carga de falha de facetas cerâmicas cimentadas em
incisivos centrais superiores humanos após carregamento cíclico e termo-ciclagem
em um simulador de forças mastigatórias. Sessenta e quatro incisivos centrais
superiores livres de cárie foram divididos em 4 grupos (n = 16). 0 grupo controle
permaneceu sem preparo (NP). Para o grupo WP, um preparo em janela foi
realizado. Os espécimes do grupo 10P foram preparados com um transpasse incisal
de 2 mm sem envolvimento palatal. Para o grupo CVP, os espécimes foram
submetidos a um preparo de faceta completa com uma redução incisal de 3mm e
extensão de 2mm para palatal. Quarenta e oito facetas cerâmicas de IPS Empress I
foram cimentadas adesivamente com um cimento dual (Variolink II). Todos os
espécimes foram submetidos ao carregamento cíclico (1.2 milhões de ciclos,
freqüência cíclica de 1.3 hertz, carga palatal invariável de 49 N) e a termociclagem
(5°C-55°C, tempo de pausa de 60 segundos, 5500 ciclos) em um simulador de
forças mastigatórias. As facetas foram fabricadas através da técnica de maquiagem,
de acordo com as recomendações do fabricante. Após a inclusão do padrão de
cera, os cilindros de revestimento foram pré-aquecidos em um forno convencional
(Tipo 5636; KaVo Dental GmbH, Biberach, Alemanha) até uma temperatura final de
850°C. Um forno de injeção pelo calor (IPS Empress EP 500; lvoclar Vivadent,
Liechtenstein) foi utilizado para o procedimento de injeção das facetas cerâmicas.
Os cilindros de revestimento, juntamente com os lingotes de cerâmica vítrea (IPS
Empress, técnica da pigmentação; lvoclar Vivadent, Liechtenstein) foram colocados
no centro do forno de injeção e injetados a uma temperatura de 1050°C. Após a
desinclusão, as facetas injetadas foram separadas dos condutos de alimentação
através de um disco diamantado com refrigeração (Diaflex H347; Horico Dental,
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Alemanha) e limpos com uma máquina de jatos de vapor (EV1 SJ; Silfradent, Itália).
A adaptação das facetas foi verificada sobre o modelo mestre. Dois procedimentos
de glaze foram realizados em um forno de queima de porcelana (Programat
P901P95; lvoclar Vivadent, Liechtenstein). As superfícies entalhe das facetas foram
desgastadas com jatos com grande quantidade de alumina (Tipo 100, KaVo EWL
carga média, branco; KaVo Dental GmbH, Alemanha) a uma pressão de 2 bar e
limpos na máquina de jatos de vapor (EV1 SJ; Silfradent, Itália).
Higashi et al. (2006) relataram que o IPS Empress (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) utiliza uma técnica semelhante á da cera perdida utilizada nas
restaurações metálicas fundidas. A diferença é que, em vez de centrifugada, a
cerâmica é injetada, com pressão e temperatura controladas, em um forno especial
para o sistema. Este sistema utiliza a técnica tradicional da cera perdida, em que o
enceramento total da peça é incluído em um revestimento fosfatado, que será
submetido à injeção. A cera é então queimada e derretida, e, no espaço deixado por
ela, será injetada uma pastilha de vidro pré-ceramizada, que é fundida em um forno
especial do sistema. Dessa forma, obtém-se uma peça com boa adaptação marginal
e praticamente livre de falhas internas, que poderiam levar à fratura da restauração.

2.4.2 Sistema IPS Empress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)
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O IPS Empress (lvoclar Vivadent, Liechtenstein) foi desenvolvido na
Universidade de Zurique (Suíça) em 1988. Pertence ao grupo das cerâmicas vítreas,
as quais são definidas como um material vítreo cristalino que consiste de pelo
menos uma fase vítrea e uma fase cristalina. É apresentado pelo fabricante no
estado pré-prensado, em lingotes, nos quais encontram-se cristais de leucita,
repartidos homogeneamente em uma fase vítrea (cerâmica leucito-reforçada), o que
lhe confere maior translucidez

e

naturalidade ás peças confeccionadas

(BRIODMECK, 1995; ROUSE, 1996).
Touati et al. (2000) salientaram que o preparo dental para receber um
inlay/onlay de IFS Empress segue as mesmas orientações dos outros sistemas
cerâmicos. Uma broca diamantada levemente cônica é usada para preparar uma
cavidade expulsiva, em forma de caixa, com ângulos cavosuperficiais retos (90
graus) e ângulos internos arredondados. Devido aos avanços na tecnologia adesiva,
a divergência das paredes pode ser de aproximadamente 10°. Uma redução oclusal
de 1,5 a 2,0mm é necessária para cobertura suficiente da cúspide e fossa. Um istmo
amplo reduz o risco de fratura na área oclusal. Na região interproximal, os contatos
com os dentes adjacentes devem ser completamente rompidos durante a extensão
lateral do preparo, deixando um espaço de 1,0mm do dente vizinho, para que o
material de moldagem possa reproduzir com fidelidade tal área e não rasgue no
momento de remoção da moldeira da cavidade bucal. É necessário evitar o preparo
além da junção amelocementária (procurar manter a margem em esmalte), para
limitar microinfiltrações nesta área.
Segundo Rouse (1996), as facetas são normalmente conceitualizadas e
fabricadas em uma espessura uniforme. Entretanto, ocasionalmente uma cerâmica
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de espessura variável pode ser indicada por razão estética. Estes casos podem
incluir o aumento do comprimento incisal devido A estética, dentes severamente
fraturados, fechamento de espaços interproximais, facetas para substituir grandes
restaurações, fechamentos de grandes diastemas, dentes manchados com
tetraciclina, ou pequenas mudanças ortod6nticas na posição do dente. Nestes casos
a cerâmica injetável reforçada com leucita é apropriada para a faceta. Do mesmo
modo, as cerâmicas injetáveis são indicadas para facetas em situações de
bruxismo, de apertamento, de mordida cruzada e relação de topo a topo, onde há
um aumento de carga e estresse sob a cerâmica.
0 Sistema IPS Empress oferece uma alternativa ás restaurações de
amálgama. Restaurações estéticas em dentes posteriores devem suportar os
estresses mastigatórios e manter uma configuração anatômica adequada tanto
oclusal como interproximal. Além disso, restaurações cerâmicas devem demonstrar
excelente adaptação marginal na instalação,

e uma integridade marginal nos

retornos subseqüentes para garantir saúde gengival e prevenir a recorrência de
cáries. Esta cerâmica pode ser convertida de um estado amorfo para um estado
parcialmente cristalino através da ceramização. Este processo oferece ao dentista
uma alternativa estética com excelente translucidez, combinada a uma resistência
abrasiva semelhante ao esmalte natural. Quando se utiliza cimentos resinosos
(dissolvem mais lentamente) associados ao Empress (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) a integridade marginal é mantida por longos períodos (Fradeani;
Aquilano; Bassein, 1997).
De acordo com Pelka (1998), as restaurações confeccionadas com o IPS
Empress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) apresentam comportamento abrasivo
menos intenso que as realizadas em ouro, amálgama ou resina composta. Além

disso, estudando a abrasão com o antagonista através de duas diferentes análises
in vitro, o autor observou que o IPS Empress possui comportamento abrasivo
semelhante ao das porcelanas convencionais.
Dijken; Ormin; Olofsson (1999) afirmam que a cerâmica IPS Empress (Ivoclar
Vivadent, Liechtenstein) tem demonstrado menor contração, menor porosidade e
menor fragilidade do que as cerâmicas feldspáticas convencionais. Sua resistência
expande a indicação para a restauração de dentes posteriores. Os poucos estudos
clínicos a longo prazo que avaliaram inlays de IPS Empress, revelaram baixos
indices de insucesso. Assim, os autores desenvolveram uma pesquisa in vivo com o
objetivo de avaliar inlays de Empress cimentados com um cimento de ionômero de
vidro modificado com resina

e compara-los intraindividualmente com outros

cimentados com cimentos resinosos quimicamente ativados. Para isto, 79 inlays de
cerâmica injetada (IPS Empress) foram cimentados em cavidades classe II de 53
pré-molares e de 26 molares. Vinte e nove pacientes, 9 homens e 20 mulheres
(idade média: 45.5 anos, variando entre 22 e 68), que visitaram regularmente a
escola de odontologia da Universidade de Ume5 foram selecionados para o estudo.
Para cada paciente, um de cada par de inlays foi cimentado com RMGIC (Fuji Plus,
GC Dental Industrial Corp, Tóquio, Japão) e o outro foi cimentado com cimento
resinoso autopolimerizável em conjunto com seu respectivo primer (Panavia 21,
Kuraray Co, Ltd, Osaka, Japão). Os inlays foram avaliados clinicamente, de acordo
com os critérios modificados da USPHS, após 6 meses (linha de partida), e 1 e 2
anos. Foi observada uma durabilidade melhorada, com um baixo índice de
insucesso, quando comparados aos inlays de cerâmica feldspática convencional. A
durabilidade de uma restauração depende do material cerâmico utilizado e do
material de cimentação e sua adesão A cerâmica e ao dente. Resinas compostas
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dual têm sido utilizadas em conjunto com os inlays cerâmicos. Diversos estudos têm
relatado a inabilidade de sua ativação química para compensar a ausência de
ativação pela luz visível, mesmo após 24 horas ou mais. Para assegurar a
polimerização completa de toda a camada de cimento, os cimentos quimicamente
ativados ou autopolimerizáveis têm sido propostos. Devido a sua reação de
polimerização mais lenta, os cimentos de ativação química têm a vantagem de uma
contração de polimerização reduzido, o que resulta em uma melhor adaptação
marginal. A ausência do tempo de ativação pela luz, evita

o aumento da

temperatura e reduz o risco de sensibilidade pós-operatória. Com base nestes fatos
os autores utilizaram um cimento de ionõmero de vidro modificado com resina e
obtiveram uma adesão melhorada do cimento àcerâmica.
Chen et al. (1999), realizaram uma pesquisa com o objetivo de determinar a
resistência à fratura de várias coroas totalmente cerâmicas, com

e

sem

carregamento cíclico prévio. Coroas de molares padronizadas foram fabricadas por
uma máquina CAD/CAM (Cerec 2) através de um software para materiais cerâmicos
mecanizáveis (Vita Mark II e ProCAD), e também coroas convencionais IPS
Empress injetadas pelo calor foram fabricadas em 2 laboratórios. Foram fabricados
grupos de 40 coroas de cada material ou com uma superfície polida ou com glaze.
Para simular as condições clinicas requeridas in vitro, alguns fatores foram
padronizados, tais como o preparo do dente, o tipo e o procedimento de fabricação
da cerâmica, o material de suporte, e os meios de cimentação, visto que todos
podem influenciar nas descobertas do estudo das propriedades de resistência
destas restaurações totalmente cerâmicas. 0 carregamento cíclico que simulou as
circunstâncias orais foi aplicado à metade de cada grupo. Depois, todas as coroas
foram carregadas até ocorrer a falha catastrófica. Para os autores, a elevada
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resistência à fratura obtida pela pré-ceramização da cerâmica para o sistema IPS
Empress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) tem demonstrado um bom desempenho
clinico com indices de insucesso clinico relativamente baixos. As cerâmicas são
susceptíveis A fadiga mecânica clinica e têm pouca ou quase nenhuma capacidade
de se deformar e desse modo diminui a concentração de estresse sob uma linha de
fratura. Clinicamente, o acúmulo de falhas microestruturais durante a mastigação
pode induzir uma falha catastrófica. Para os autores, as coroas IPS-Empress
(lvoclar Vivadent, Liechtenstein) fabricadas em laboratório comparadas As coroas
Cerec ProCAD envolvem menos defeitos no volume do material e são menos
susceptíveis a falhas, resultando em melhores propriedades de resistência. Em
comparação, as propriedades das coroas IPS Empress fabricadas em laboratório
são mais dependentes do processo e mais prováveis a ser influenciadas por
variadas habilidades individuais dos técnicos. Então, chegaram a conclusão de que
as coroas Cerec ProCAD, demonstraram melhores propriedades de fadiga, e uma
probabilidade mais baixa de falha do que as coroas IPS-Empress fabricadas em
laboratório e ainda observaram que o carregamento cíclico prévio diminuiu
significativamente a resistência A fratura das coroas totalmente cerâmicas, porém
teve menos efeito sobre as coroas do sistema Cerec (Sirona, Bensheim, Alemanha)
do que sobre as coroas do IPS Empress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein).
Para Schmidseder (2000), o IPS Empress é uma vitrocerâmica aquecida em
uma forma cilíndrica e depois disposta em uma forma sob pressão. Esta cerâmica
contém uma maior parcela de cristais de leucita, que produz uma maior resistência A
ruptura e flexão. A forma básica da cerâmica da restauração é obtida pela injeção
da massa básica de cerâmica em alta temperatura, pelo tempo de 45 minutos. Esta
restauração monocromática pode, então, ser pintada ou então sobrequeimada.

Também se adapta como estrutura para a produção de uma restauração definitiva
pelo processo convencional de sinterização em camadas. IPS-Empress pode ser
usada para coroas e facetas de dentes anteriores e para inlays, onlays e coroas de
dentes posteriores com pequena sobrecarga. As vantagens desta cerâmica são:
ausência de um núcleo opaco ou metálico, excelente exatidão de encaixe

e

excepcional estética. Desvantajosa é a tendência de fraturas em dentes posteriores
e a necessidade de um caro e especializado equipamento de laboratório.
Segundo Bottino et al. (2001),

o material restaurador é composto por

pastilhas de cerâmica vítrea parcialmente pré-ceramizadas pelo fabricante

e

processadas em laboratório. Consiste, basicamente em uma cerâmica feldspática
reforçada por cristais de leucita, prevenindo a propagação de microfraturas que
poderiam se expandir pela matriz vítrea. Esse material

é derivado do sistema

químico Si02-A1203-K20. Os trabalhos de coroas, inlays e facetas são modelados
em cera e incluidos em revestimentos refratários específicos, num sistema de mufla
especialmente desenvolvido para a inclusão de cera e colocação das pastilhas de
cerâmica. Um forno especial é utilizado para o aquecimento e prensagem da
pastilha e inclusão da porcelana no interior da mufla. 0 sistema permite a realização
de restaurações através da técnica de maquiagem, podendo ser utilizadas pastilhas
de diferentes transparências modificadas através da pintura superficial, sendo
indicada para inlays, onlays e facetas, sendo que para sua obtenção é necessário
que o forno esteja numa temperatura de 1.050°C. A técnica de estratificação é
realizada através de pastilhas pré-coloridas (escala Vita e lvoclar), que produzem
uma infra-estrutura cerâmica de cor de dentina, obtida a uma temperatura de forno
de 1.180°C, sobre a qual é aplicada cerâmica de forma convencional. Essa técnica é
indicada para coroas anteriores, posteriores unitárias

e facetas. As pastilhas
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utilizadas podem variar em cor e opacidade, dependendo da necessidade. Os
procedimentos necessários para a coloração da superfície da restauração e
aplicação do glaze aumentam sua resistência flexural para 215MPa, entretanto esta
mistura não permite a confecção de próteses parciais fixas. Para o sistema IPS
Empress é recomendado o uso de sistema de cimentação resinoso, acompanhado
pela microretenção mecânica, através do condicionamento e silanização para
permitir um adequado preenchimento das microretenções, evitando eventuais
propagação de microfraturas.
Gemalmaz (2002) relatou que a cerâmica injetada IPS-Empress (Ivoclar
Vivadent, Liechtenstein) é um material reforçado com leucita que é essencialmente
uma cerâmica vítrea com leucita cristalina, que melhora a resistência sem diminuir
significantemente a sua translucidez. Este material possui uma resistência a danos
superficiais aumentada devido a melhor dispersão dos cristais de leucita na matriz.
Segundo Miller e Castellanos (2003), o IPS-Empress é uma cerâmica injetada
reforçada por leucita em que diferentes lingotes cerâmicos podem ser utilizados
através da injeção, tanto pela técnica de maquiagem como pela estratificação. Os
autores relatam uma boa adaptação e uma excelente estética e resistência deste
material.
Para Albakry, Guazzato; Swain (2003), o Sistema IPS-Empress (lvoclar
Vivadent, Liechtenstein) obtém sua resistência através do reforço com cristais de
leucita e ele foi desenhado para restaurações unitárias incluindo facetas, inlays,
onlays, e coroas. A resistência ótima de qualquer material cerâmico depende do
processo de fabricação e da minimalização do conteúdo de falhas. Além disso, mais
fatores podem influenciar a resistência definitiva dos materiais cerâmicos, incluindo
métodos de teste, dimensão dos espécimes, ambiente de teste, procedimentos de
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polimento, taxa de estresse e área do espécime sujeita ao estresse. A resistência do
Empress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) é elevada (175MPa), provavelmente
devido a melhor dispersão dos cristais de leucita na matriz de vidro

e ao

desenvolvimento de estresses residuais através da matriz produzidos pela diferente
expansão térmica dos cristais de leucita.
Pradella e Marchini (2004) afirmaram que o sistema Empress vem sendo
empregado com êxito há mais de 10 anos.
Segundo Albakry; Guazzato; Swain (2004), apesar da estética, a resistência é
uma importante propriedade dos materiais cerâmicos. Cerâmicas injetáveis IPS
Empress I (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) e IPS Empress II (lvoclar Vivadent,
Liechtenstein), são caracterizadas por suas boas propriedades ópticas e fácil
processo de fabricação, utilizando uma técnica simples de enceramento. Entretanto,
alguma preocupação tem sido expressada sobre o efeito dos diferentes tratamentos
durante os procedimentos laboratoriais ou ajustes clínicos na sua resistência
flexural.
Drummond; Thompson; Super (2005) realizaram um estudo com o objetivo de
medir os incrementos dimensionais fractals, através da técnica da "ilha dividida", de
seis cerâmicas odontológicas e determinar se estes estão relacionados com os
valores de resistência â fratura. As seis cerâmicas odontológicas estudadas foram:
uma porcelana tradicional (Finesse [F]), quatro cerâmicas injetáveis reforçadas com
leucita (Finesse Pressable [FP]; Empress [E]; e duas tonalidades da OPC [0A2 e
0140]), e uma cerâmica injetável contendo disilicato de litio [LD]. As superfícies
fraturadas examinadas eram provenientes de um estudo anterior, em que os valores
para a resistência â fratura haviam sido pré-determinados. Foi realizada uma
moldagem da superfície fraturada com um material de impressão leve do tipo
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polivinilsiloxano, aguardou-se a completa polimerização e então foi criada uma
superfície com resina ep6xica. Esta foi então revestida com uma grossa camada de
ouro-paládio e uma segunda camada de resina epóxica foi adicionada. Após o
polimento, a réplica da fratura ("ilha dividida") foi observada em um microscópio
ótico com um sistema de imagem latente a uma ampliação de 400X em que uma
imagem da superfície fraturada foi digitalizada. A linha da fratura foi, então, medida
através da técnica de Richardson que utiliza cinco réguas de diferentes
comprimentos aparte dos digitalizados e imagens expandidas. Em um segundo
experimento menor, o incremento dimensional fractal (D*) de três materiais (E, 0A2,
e LD), foi medido utilizando um microscópio confocal em conjunto com a análise da
"ilha dividida". Foi observado que a porcelana tradicional Finesse (Dentsply/Ceramco
Lakewood, NJ, USA) teve a resistência à fratura mais baixa, seguida pela Finesse
Pressable (Dentsply/Ceramco Lakewood, NJ, USA), pelo IPS Empress (lvoclar
Vivadent, Liechtenstein),

e pelo OPC (Jeneric Pentron, Wellingford, USA). A

cerâmica de dissilicato de Rio obteve a resistência à fratura mais elevada.
A obtenção de uma boa adaptação marginal em restaurações de cobertura
completa é importante para o prognóstico a longo prazo da restauração e do dente
restaurado. É necessário minimizar a fenda marginal, visto que a solubilidade do
cimento, com o tempo, pode resultar em um espaço entre o dente e a restauração.
Este espaço poderá tornar-se um foco para o acúmulo de placa. A placa pode
resultar na inflamação dos tecidos periodontais, cárie e na subseqüente falha da
prótese (GOLDIN et al., 2005).
Bindl e Meirmann (2005) afirmaram que depois da resistência à fratura e da
estética, a precisão de adaptação interna e marginal, é um dos critérios mais
importantes para se obter qualidade clinica e para o sucesso das coroas de
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cerâmica. Um aumento na discrepância da margem de uma coroa favorece a
dissolução do cimento

e a microinfiltração. A microinfiltração pode causar

inflamação da polpa vital. A adaptação marginal pobre de uma coroa facilita a
retenção de placa e altera a composição da microflora subgengival, indicando a
instalação de doença periodontal. A adaptação marginal de coroas metalocerâmicas tem sido bem documentada e representa uma referência para coroas
cerâmicas.
No final da década de 1980,. surgiu o IPS-Empress (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein), composto por cristais de leucita que foram adicionados à cerâmica
feldspática para conferir maior resistência à flexão. Dentre as vantagens desse
sistema, destacam-se a diminuição da contração da estrutura, quando comparada
com as cerâmicas convencionais, além da presença de leucita na fase cristalina,
que permite a obtenção de melhores qualidades ópticas e estéticas. Esse sistema
pode ser condicionado com ácido fluoridrico e tratado com agente de união
(silanização), o que faz com que a cerâmica possa aderir-se fortemente à estrutura
dental, após os procedimentos adesivos de cimentação (HIGASHI et al., 2006).

2.4.3 Sistema IPS Empress II (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)

Em 1998 o mercado foi presenteado com o sistema IPS-Empress II (lvoclar
Vivadent, Liechtenstein) (PRADELLA; MARCHINI, 2004).
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Segundo Della Bona (2004), as propriedades mecânicas do sistema IFSEmpress ll são superiores ás cerâmicas tradicionais, sendo indicado para utilização
em próteses fixas de até três elementos. Contudo, os conectores proximais das
próteses fi xas de 3 elementos com Empress II devem ter uma espessura
oclusogengival minima de 4 mm para que resistam adequadamente ã fratura pela
incidência de forças rnastigatórias normais. Uma combinação de métodos para
aumento de resistência pode ser desenvolvida microestruturalmente com o objetivo
de maximizar a tenacidade e a resistência das -cerâmicas. A cristalização do
dissilicato de litio é um mecanismo de aumento da resistência para cerâmicas
vítreas, através da formação de uma morfologia que dificulta a propagação de
trincas por necessitar de maior energia e, dessa forma, aumentando a tenacidade
de fratura do material.
Conforme informações da lvoclar (2006), as pastilhas IFS Empress II são de
cerâmica vítrea, fabricadas a partir de dissilicato de litio e corn um elevado teor
cristalino. Seus cristais de apatita suportam as propriedades ópticas (translucidez,
brilho e dispersão de luz) e luminosas, de forma similar às dos dentes naturais. 0
IPS-Empress II é indicado para inlays, onlays, facetas, coroas e ainda pontes
cerâmicas de no mL'tximo três elementos para a região anterior

e posterior até

segundo pré-molar. 0 sistema permite processamento através de duas técnicas:
técnica de maquiagem e de estratificação. De acordo com a técnica da maquiagem,
a perfeita coordenação entre os níveis de translucidez e a leve cromatização permite
que a cerâmica apresente o efeito camaleão. Para as restaurações este efeito
assegura a completa integração ao meio bucal, tornando-as visualmente
imperceptíveis. Para isto, o sistema conta com pastilhas de diferentes níveis de
translucidez

e

pigmentos dentinários em forma de pasta. Na técnica de
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estratificação os materiais são facilmente aplicados sobre o núcleo básico de
dentina cromatizada e produzem restaurações naturais. Através desta técnica,
pode-se organizar um sortimento pessoal e individualizado. A moderna cabina de
materiais possui espaço suficiente para todos os materiais e cores disponíveis,
sendo que o sortimento básico é constituído pelas cores mais usadas. A cimentação
é adesiva, sendo que quando situações clinicas impedem o uso deste método,
coroas e retentores de pontes, que foram elaborados na técnica da estratificação do
IFS-Empress II, também podem ser fixados da maneira convencional, empregando
cimentos de ionõmero de vidro. 0 sistema IPS-Empress II apresenta ainda a
possibilidade de confecção de núcleos coronários e pinos intra-radiculares de óxido
de zircõnio (pastilhas IPS-Empress Cosmo e Cosmo Post). Os pigmentos são em
forma de pasta (cápsulas) para caracterizações individuais, em cores intensas e que
possibilitam modificação da cor. Os materiais fotopolimerizáveis para troquéis são
usados para reproduzir a cor natural da dentina do dente preparado, estão
disponíveis em várias cores e também já vem prontos para uso.
Esta cerâmica de vidro apresenta uma densa malha de cristais de dissilicato
de Rio (mais de 60% p/volume). Dentre as inúmeras vantagens do sistema
encontram-se a resistência à flexão e à fratura aumentada e maior durabilidade
química do material. 0 IPS-Empress II Dentin, Incisal, Effect e Transparent
permitem a confecção de restaurações que se harmonizam com o ambiente natural.
O IPS-Empress ll apresenta um coeficiente de expansão térmica significantemente
menor do que o IFS-Empress, o que significa que eles não podem ser combinados.
Além disso, o IPS-Empress II também não podem ser combinado com materiais de
metalo-cerâmica. Existem dois métodos de processamento: a técnica de
maquiagem e a técnica de estratificação. A técnica de maquiagem, extensivamente
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testada e comprovada, permanece inalterada com a introdução do IPS-Empress II.
As pastilhas IPS-Empress para a técnica de maquiagem e os corantes IPS-Empress
permanecem inalterados. A partir desta técnica, podem ser confeccionados inlays,
onlays, facetas e coroas unitárias. 0 sortimento do material de estratificação IPSEmpress II, os revestimentos IPS-Empress II Special e o IPS-Empress ll Speed são
novos. Os materiais IPS-Empress li Impulse e IPS-Empress II Stains, que são
fornecidos em convenientes cápsulas e completam o novo sortimento. Para o IPSEmpress II, foi acrescentado um novo tamanho de pastilha (uma pastilha grande
para confecção de pontes). A técnica de estratificação pode agora, também, ser
usada para a fabricação de próteses de três elementos anteriores com um pôntico.
As próteses podem estender-se até
entretanto,

é

o segundo pré-molar. Esta aplicação,

contra-indicada para pacientes com dentição remanescente

substancialmente reduzida. Deve-se evitar o seu uso em preparos subgengivais
muito profundos, se for usada a técnica de cimentação adesiva. Ao contrario da
técnica de estratificação convencional do IPS-Empress, o IPS-Empress II requer que
todas as estruturas sejam incluidas pela técnica da cera perdida. Em seguida ao
pré-aquecimento do cilindro de revestimento, a cerâmica é injetada usando-se o
forno de prensagem EP500. Os procedimentos restantes são realizados de maneira
usual. Nesta técnica o dentista determina a cor do dente (escala Chromascop) e a
cor do material de troquel e passa a informação ao laboratório de prótese,
juntamente com os detalhes da situação bucal do paciente. É aconselhável a
aplicação de um selador para endurecer e proteger a superfície do troquel, sendo
que o espaçador deve ser aplicado até no máximo 1 mm

aa

margem do preparo.

Após o enceramento, o modelo é reduzido deixando o espaço requerido para o
material de cobertura, a ser aplicado após a injeção. 0 objetivo fundamental é
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confeccionar a estrutura mais volumosa do que a camada do material de cobertura.
A estrutura deve ser a mais substancial possível, com o material de estratificação
representando o componente estético da restauração. A espessura minima da
estrutura é de 0,8mm. A porção incisal dos dentes naturais 6, em média, de 1,5mm,
da mesma forma, podem ser obtidos resultados altamente estéticos com os
materiais de estratificação IPS-Empress II, com espessura de 1,5mm. Se for
necessário fazer ajustes não se deve exceder uma espessura de camada de, no
máximo 2,5mm. As dimensões minimas do conector são de 4X4mm, sendo que se
a porção vestíbulo -lingual da area de contato for reduzida, a porção da incisal para a
cervical precisa ser aumentada. Os canais de alimentação devem ser
confeccionados na direção do fluxo do material cerâmico, sendo que os pontos de
ligação dos pinos dos canais a peça e o formador do canal de alimentação devem
ser arredondados e lisos, evitando-se bordas agudas. Os pinos devem ser
colocados na direção do padrão de cera, sendo que juntos, o pino e a peça, não
devem ser mais longos do que 15mm. A distância entre as peças a serem injetadas
e o anel de papel deve ser de, no minimo, 10mm. A distância é de no minimo 3 mm
entre peças individuais e deve-se remover o excesso do material de isolamento. A
inclusão deve ser feita com o revestimento IPS-Empress ll Special ou com o
revestimento IPS-Empress li Speed de acordo com as instruções do fabricante. 0
anel de papel deve ser preenchido até ligeiramente abaixo do anel estabilizador.
Então se remove o anel estabilizador e coloca-se o anel calibrador (movimento de
charneira), passando o tempo de presa, remove-se o calibrador e a base do anel
(lento movimento de charneira). Em seguida, remove-se o anel de papel e todos os
pontos ásperos na superfície do fundo do anel de revestimento com uma faca de
gesso. Para o revestimento IPS-Empress II Speed, coloca-se somente o suporte da

pastilha no forno de pré-aquecimento frio e se espera até que a temperatura final
tenha sido atingida, antes de colocar o anel de revestimento no forno. Para o
revestimento IPS-Empress II, o anel de revestimento e o suporte de pastilha são
colocados juntos no forno de pré-aquecimento frio. Realiza-se o preaquecimento do
anel de revestimento, incluindo a haste de êmbolo, mas sem a pastilha, em um
forno convencional. Depois, remove-se o anel com revestimento do forno e colocase no anel a pastilha fria, correspondente da técnica de estratificação, que se
harmonize com a cor de dentina desejada. Remove-se o anel de revestimento do
forno de pré-aquecimento imediatamente depois de completado o ciclo. Colocam-se
as pastilhas frias correspondentes à técnica de cobertura no anel de revestimento. A
seguir, posicione a haste de êmbolo e seleciona-se o programa para a técnica de
estratificação. Ajuste os parâmetros exatos de injeção

e coloque o anel de

revestimento com a pastilha e a haste de êmbolo no centro do forno de injeção
EP500. Feche a cabeça do forno manualmente e ative o programa selecionado
pressionando a tecla START. Depois do resfriamento (aproximadamente 60
minutos),

o

cilindro de revestimento pode apresentar rachaduras; estas se

desenvolvem durante o resfriamento como resultado dos diferentes coeficientes de
expansão térmica dos vários materiais utilizados e não comprometem o resultado
final. Marque o comprimento da haste do êmbolo no cilindro de revestimento frio e
separe o cilindro com um disco. Quebre o cilindro de revestimento nos pontos de
ruptura pré-determinados usando uma faca de gesso. A remoção bruta do
revestimento é realizada com jato abrasivo (Ivoclar Jet Medium) com uma pressão
de 4 bars (revestimento fino 2 bars). Se a temperatura do forno foi ajustada
corretamente, as pegas injetadas mostram somente uma camada de reação fina
que pode ser facilmente removida e a união com o material de cobertura não fica
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prejudicada. Subseqüentemente, limpe a peça injetada na unidade de ultra-som
com liquido Invex por 10 minutos. A seguir, lave completamente a pega em água
corrente e seque-a com jatos de ar. Remova cuidadosamente a camada de reação
com jato abrasivo Special Jet Medium a uma pressão de 1 libra. Use um disco
diamantado fino para cortar os pinos. Use brocas para cerâmica para processar os
pontos de fixação dos pinos formadores de canais de alimentação. Remova o
espaçador antes de colocar a peça injetada no troquei para realizar os ajustes
necessários. Jateie cuidadosamente a estrutura de cerâmica com jato abrasivo
lvoclar Special Jet Medium A1203 com 1 bar de pressão antes da cocção da base.
Limpe com vapor e seque com ar livre de óleo. Evite qualquer contaminação daqui
para frente. Conduza a cocção de base usando a cor de dentina desejada. Deve-se
usar liquido Build-up Liquid ou liquido de glazeamento IPS-Empress 11 para a
mistura. Existe uma material de adição Add-on, de baixa sinterização, com
opacidade incisal média, para qualquer correção necessária. 0 condicionamento
ácido das superfícies internas aumenta a resistência ao cizalhamento entre a coroa
e o cimento resinoso, bem como a resistência à fratura da coroa. Utiliza-se de

preferência, a técnica de cimentação adesiva, caso contrário, pode-se utilizar um
cimento de ion6mero de vidro convencional. Para a técnica de maquiagem estão
disponíveis pastilhas opacas pré-injetadas, não coloridas, fundidas à vácuo e são
comercializadas em 4 graus de opacidade: Ti (inlays/onlays, para pacientes idosos
com remanescentes muito translúcidos e vítreos), T2 (inlays/onlays, para pacientes
jovens com remanescentes de opacidade média), 01 (coroas/facetas, para
pacientes com remanescente de opacidade média) e 02 (para pacientes com
dentição remanescente muito opaca). Além disso, dispõe-se para esta técnica um
sortimento do IPS-Empress Translucent Colour que consiste de cinco pastilhas
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coloridas. Os procedimentos básicos são os mesmos da técnica de estratificação,
porém os parâmetros de inclusão são diferentes. Na técnica da maquiagem, se
realiza o pré-aquecimento do cilindro de revestimento através da inclusão da haste
de êmbolo juntamente com as pastilhas em um forno convencional. Em seguida,
remove-se o cilindro de revestimento do forno de pré-aquecimento e coloca-se a
pastilha pré-aquecida para técnica de maquiagem no cilindro. Seleciona-se

o

programa para técnica de maquiagem, coloca-se o cilindro de revestimento com a
pastilha no centro do forno de injeção EP500, fecha-se e pressiona-se START Os
demais procedimentos são os mesmos da técnica de estratificação (Ivoclar
Vivadent, 2006).
Em 1999, Sorensen et al. afirmaram que o sistema IPS-Empress II (Ivoclar
Vivadent, Liechtenstein) é um tipo de material que apresenta propriedades físicas
significativamente superiores ao IFS-Empress (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein),
incluindo a melhoria da características ópticas e de translucidez natural. Esse
sistema é constituído de uma cerâmica vitrea de dissilicato de litio com produção
controlada de cristalização (60% em volume), apresentando resistência flexural
superior a 300 Mpa, para suportar a função mastigatória. Pode ser empregada em
áreas edentulas de até 9mm para pré-molares e de 11mm nos dentes anteriores.
Além disso, a cerâmica de cobertura estética (vítrea sinterizada de fluorapatita), que
é aplicada diretamente sobre a infra-estrutura injetada, proporciona compatibilidade
com o desgaste natural, além de fluorescência, translucidez, opalescência e brilho
similares a dos dentes naturais. Como o IFS-Empress ll apresenta coeficiente de
expansão térmica significativamente menor que o IFS-Empress, os dois materiais
não podem ser combinados.
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Bottino et al., 2001, afirmaram que objetivando o uso do sistema de cerâmica
aquecido e injetado para a confecção de próteses parciais fixas, foi desenvolvida
uma cerâmica vítrea de dissilicato de litio, sendo o sistema Si02-Li20 a base
química para o material. Além das diferenças de composição química, existem
diferenças consideráveis entre as microestruturas

e as propriedades do IPS-

Empress. A cerâmica vítrea é um material que consiste em uma estrutura cristalina,
onde os cristais são embebidos por uma matriz vítrea. 0 IPS-Empress II possui 60%
em volume de cristais de dissilicato de- litio, medindo entre 0,5 e 51,1.m e uma
segunda fase cristalina composta por ortofosfato de litio (Li 3 PO4) com partículas de
0,1 a 0,3pm encontradas em pequena quantidade. Essa estrutura proporciona um
material com maior resistência flexural após o procedimento de injeção, com média
de 350±50MPa, ao mesmo tempo que aumenta a tenacidade do material. Dessa
forma, possibilita a realização de próteses parciais de três elementos, que em testes
experimentais suportam cargas de 800 a 1.200N, antes de apresentarem fraturas. 0
IPS-Empress ll está indicado para coroas em geral e próteses fixas de três
elementos anteriores e posteriores, incluindo o primeiro molar como pôntico.
pôntico não deve possuir uma largura superior a 7-8mm e não está indicado para
extremos livres. A cimentação pode ser realizada por cimentos convencionais,
ionômero de vidro híbrido ou cimentos resinosos, precedidos pela realização do
condicionamento da porcelana e aplicação do agente de silanização.
Segundo Nakamura et al. (2002), a fratura de restaurações cerâmicas ocorre
na maior parte dos casos devido a estresse de tensão do que de compressão.
Quando a cerâmica Empress II for utilizada como material de cobertura de coroas, o
risco de fratura existe. No entanto, já se sabe que mesmo quando a cerâmica
Empress ll é utilizada sobre o material de revestimento Empress II, a resistência
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fratura da restauração não vai ser diferente daquela restauração somente com
material de revestimento Empress II. A resistência à tensão da cerâmica de
revestimento Empress II se sobressai mais ainda do que a resistência flexural. A
resistência à tensão do material de revestimento Empress II é mais elevada do que
no In-Ceram (236MPa), indicada para prótese parcial fixa livre de metal na região
anterior. A cerâmica de revestimento Empress ll parece ser um material que pode
ser confiável para resistir a fraturas. Os autores afirmam ainda que a cerâmica é um
material muito frágil, e que por isso as restaurações cerâmicas estão sempre sob o
risco de fratura. Para eles, a resistência flexural é a base normalmente utilizada para
comparar a resistência dos materiais cerâmicos. A cerâmica de revestimento
Empress II contém um elevado número de cristais de dissilicato de litio alongados. A
estrutura interlock destes cristais de formato homogêneo parece limitar a
propagação da fratura através de um processo de absorção de energia, resultando
em uma excelente força e resistência á fratura do material.
Para Albakry; Guazzato; Swain (2003) o sistema Empress II (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) foi desenvolvido para permitir a fabricação de próteses parciais fixas
de três unidades até

o

segundo pré-molar. Sua composição química é

principalmente 60% dissilicato de litio, o que representa sua principal composição
cristalina. Os autores realizaram um estudo que comparou a resistência flexural
biaxial, os módulos elásticos, e as fases cristalinas do IPS Empress e do IPS
Empress ll com uma nova cerâmica experimental. Foram utilizados vinte espécimes
padronizados em forma de disco (14 x 1.1mm) para cada material. Com uma
máquina para teste universal, cada espécime foi suportado por 3 esferas

e

carregado com um pistão a uma velocidade de 0.5 mm/min até a fratura. Foram
preparadas três barras padronizadas (30 x 12.75 x 1.1 mm) para cada material e
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estas foram agitadas através de uma ferramenta de impulso. Para os autores o
Empress II demonstrou uma resistência maior do que o Empress I.
Segundo Barath et al. (2003), combinar a cor de restaurações cerâmicas com
a dentição natural é um grande desafio. Restaurações totalmente cerâmicas
permitem uma maior transmissão de luz, melhorando assim sua cor e translucidez,
porém, mesmo assim, uma restauração estética de dentes manchados não pode ser
garantida. A cor do cimento tem um importante papel na coloração final da
restauração, em casos de materiais totalmente cerâmicos translúcidos. Coroas de
IPS Empress II (lvoclar Vivadent, Liechtenstein) são mais translúcidas do que as de
In-Ceram Alumina (Vita, Zahnfabrik), devido a maior translucidez do dissilicato de
titio. Quando o cimento mais translúcido for utilizado, a forma final da restauração se
apresenta mais escurecida. Para os autores o Empress II é mais translúcido do que
o In-Ceram Alumina.
Segundo Raigrodski (2004), vários tipos de medidas de teste de resistência
flexural do material de infra-estrutura do IFS Empress II (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) têm demonstrado uma média de 300 a 400MPa e para o material de
estrutura de dissilicato de Rio, a resistência â propagação de fratura varia de 2,8 a
3,5Mpa/m. Enquanto esses materiais que contêm vidro permitem a fabricação de
restaurações relativamente translúcidas, recomenda-se que essas restaurações
sejam condicionadas e cimentadas adesivamente para aumentar a resistência e
longevidade. 0 sistema é limitado 6 fabricação de PPFs de 3 unidades que
substituem um dente anterior ausente até o segundo pré-molar. As dimensões
criticas mínimas dos conectores são de 4 a 5mm ocluso-cervicalmente e de 3 a
4mm vestíbulo-lingualmente.
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Braga; Mezzomo; Suzuki (2004) realizaram um estudo in vitro com o objetivo
de avaliar a resistência à fratura de três sistemas de prótese parcial fixa livres de
metal. Para isso, foram utilizados 30 caninos e 30 segundos pré-molares superiores,
humanos, higidos, extraídos por razões periodontais ou ortoanticas, que foram
fixados, aos pares, em blocos de resina acrílica autopolimerizável, mantendo entre
si uma distância correspondente à distância mesiodistal de um pré-molar. Então,
foram realizados preparos tipo slot na distal dos caninos de tipo MOD nos prémolares. Dez próteses parciais fixas (PPF) foram confeccionadas através de três
sistemas livres de metal, sendo: grupo 1 e 2, sistemas de resina reforçada por fibras
TargisNectris e Belleglass/Connect,

respectivamente, e grupo 3, sistema de

cerâmica de dissilicato de litio Empress 2. Todas as PPFs foram cimentadas com
cimento resinoso (Variolink II) e todas as amostras foram então, submetidas a uma
carga axial sobre o p6ntico em uma máquina de ensaio universal (Emic DL 2000),
através de uma esfera de 3,0mm de diâmetro com velocidade de 0,5mm/min até
fraturar. Observaram 2,6% das fraturas na região dos conectores e as demais na
região cervical do p6ntico ou na cerâmica de revestimento da superfície oclusal.
grupo do Empress ll apresentou a menor resistência média dos 3 sistemas testados.
Apesar das melhoras na resistência à fratura das cerâmicas livres de metal, seu
elevado módulo de elasticidade e baixa resiliência não permitem uma deformação
elástica com cargas semelhantes a que as resinas suportam. As cerâmicas
apresentam uma estética mais estável e uma resistência ao desgaste. Por outro
lado, esta resistência maior ao desgaste pode ser uma desvantagem, seu poder de
abrasão pode acelerar o desgaste do esmalte dos dentes antagonistas. Assim
sendo, os autores sugeriram que a seleção do material deve se fundamentar no
conhecimento das características de cada um, associado com o que cada paciente

S")

faz com sua oclusão em termos de hábitos parafuncionais, hábitos alimentares,
padrão oclusal e condições de espaço para uma prótese com dimensões mínimas
recomendadas pelos fabricantes.
Albakry; Guazzato; Swain (2004) ressaltaram que o polimento da cerâmica
IFS Empress II (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) deve ser evitado em áreas onde as
camadas de cerâmica pura podem ser adicionadas, pois ele deteriora a união entre
a base e a camada cerâmica. Entretanto, em áreas não estéticas, onde a base do
material pode ser exposta, como nas áreas de correção, o polimento pode ser
realizado.
O IPS-Empress II (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) é um material fabricado a
partir de uma pastilha de cerâmica vítrea injetada (material para estrutura) e um p6
de cerâmica vítrea sinterizada (cerâmica de recobrimento) permitindo com a sua
combinação suporte as propriedades ópticas de translucidez, brilho, opalescência e
fluorescência. Os cristais de dissilicato de litio evitam a propagação de microtrincas
e contribuem para uma translucidez muito próxima do dente natural. A estrutura
microcristalina de fluorapatita, utilizada na cerâmica vitrea sinterizada, é semelhante
encontrada nos dentes naturais, otimiza a biocompatibilidade do material e facilita
o controle das propriedades ópticas das restaurações. Outra característica
interessante é o baixo potencial de desgaste do dente natural antagonista em
função da presença de fluorapatita na composição do material, que deste modo, fica
mais próximo à estrutura natural do dente comparativamente à cerâmica feldspática
convencional para metalocerâmica. O IFS-Empress II (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) apresenta uma série de benefícios inerentes aos sistemas cerâmicos
sem metal, tais como: estética excelente, estabilidade de cor, biocompatibilidade,
resistência à compressão, resistência ao desgaste, estabilidade química e
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coeficiente de expansão térmica similar ao do dente. Todavia, possui algumas
vantagens particulares interessantes, como: elevada resistência flexural,
translucidez similar à estrutura dental, melhor controle do ajuste de cor, adaptação
marginal superior, possibilidade de cimentação adesiva que confere maior
resistência de união à estrutura dental, bem como, convencional quando indicada.
Além disso, o IPS-Empress ll (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) pode ser usado nas
situações clinicas em que houver necessidades de confecção de retenções
adicionais e formas de resistência auxiliares, pois permite reproduzir essas formas
de retenção aumentando assim sua aplicação clinica. Suas implicações clinicas
incluem: inlays, onlays e overlays; laminados; coroas unitárias anteriores

e

posteriores; prótese fixa adesiva anterior e posterior até o segundo pré-molar;
prótese fixa convencional anterior e posterior até o segundo pré-molar envolvendo
no máximo três elementos (PIRES; CONCEIÇÃO, 2005).
As coroas de IPS-Empress ll (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) são peças
fabricadas por um lingote de cerâmica vítrea (material da infra-estrutura) e por um
pó de cerâmica vitrea sinterizada (cerâmica de recobrimento). A cerâmica de
dissilicato de litio serve como base para a infra-estrutura nas restaurações de
Empress II, e é ela que da a resistência necessária para suportar a função
mastigatória. A cerâmica de dissilicato de litio utilizada na fabricação de coroas e
próteses parciais fixas é recoberta por cerâmicas de vidro sinterizadas que contém
fluorapatita. Este material tem uma resistência elevada a danos superficiais devido a
melhor dispersão dos cristais de dissilicato de litio na matriz (Kuybulu et al., 2005).
Segundo a pesquisa de Akgungor et al. (2005) o sistema cerâmico Empress II
deriva sua resistência da termo-injeção de uma infra-estrutura de cerâmica vitrea de
dissilicato de litio, a qual é recoberta por uma cerâmica fluorapatita. Comparada aos
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outros sistemas totalmente cerâmicos, a elevada translucidez do sistema Empress li
(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) o torna um material indicado para restauração de
dentes naturais translúcidos. A translucidez da cerâmica é determinada por várias
propriedades, incluindo estrutura cristalina, espessura, e condições de sinterização.
A baixa porcentagem cristalina e o índice refrativo dos cristais de dissilicato de litio
tornam o sistema IPS Empress li (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) mais translúcido
quando comparado aos outros sistemas totalmente cerâmicos. Os autores relatam
que os materiais translúcidos são capazes de transmitir luz e de prover um maior
grau de polimerização do cimento resinoso fotopolimerizavel. Por esta razão, é que
se diz que a semelhança na adesão obtida com a polimerização, comparada com a
polimerização dual é altamente dependente da marca da cerâmica utilizada. De
acordo com os autores, para os espécimes de IPS Empress II (lvoclar Vivadent,
Liechtenstein), uma espessura de 2mm não afetou a adesão dos cimentos
resinosos fotopolimerizaveis e dual testados. Uma vez que o grau suficiente de
polimerização foi atingido através da cerâmica Empress II (lvoclar Vivadent,
Liechtenstein), a adesão à dentina vai depender somente do agente adesivo
dentinario.
Higashi et al. (2006) revelaram que o sistema IPS Empress II (lvoclar
Vivadent, Liechtenstein) emprega uma cerâmica estruturalmente diferente,
composta por cristais de dissilicato de litio, que permite obter uma restauração final
com melhores propriedades mecânicas, permitindo a confecção de próteses fixas de
3 elementos sem infra-estrutura metálica, e coroas unitárias em dentes posteriores,
que podem aderir-se a estrutura dental. Além disso, a alta translucidez do sistema
permite a confecção de infra-estruturas que não interferem no resultado óptico final
da restauração, podendo ser utilizadas sobre o preparo de dentes claros, que
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permitem ótima interação de luz entre a restauração e o preparo dentário. Sobre a
infra-estrutura é utilizada uma cerâmica compatível denominada IFS Eris for Ell
(lvoclar Vivadent AG, Liechtenstein).

L
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2.4.4 IPS E-max (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)

Segundo a fabricante Ivoclar, antes do lançamento do IFS E-max em 2006, o
IPS-Empress era o material de escolha. Ocasionalmente, haviam alguns casos de
fratura de coroas e pontes de Empress. Além disso, devido à ausência de uma infraestrutura metálica, as PFMs perdiam resistência. Com o novo sistema [-max, que é
também totalmente cerâmico, porém com o dobro da resistência do Empress, uma
limitação foi eliminada. 0 [-max é um novo sistema que permite a fabricação de
coroas cerâmicas sem a infra-estrutura metálica. Tradicionalmente, as coroas
cerâmicas são fabricadas pela união da cerâmica a uma infra-estrutura metálica, em
um processo conhecido como PFM (porcelana fundida ao metal). 0 inconveniente é
que ao contrário de um dente natural que exibe um certo grau de translucidez, a
estrutura metálica da coroa de porcelana bloqueia a luz. A diferença do brilho e da
translucidez entre o dente natural e uma PFM é óbvia. As coroas totalmente
cerâmicas eram conhecidas por fraturarem prematuramente e pelo rápido desgaste
que provocam nos antagonistas naturais. Entretanto, com o E-max no mercado a
opção por um material mais resistente e também mais estético do que o Empress
parece estar mais garantida. Com o aumento da resistência, as coroas [-max
podem ser mais finas do que as de Empress, o que permite a sua utilização em
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dentes anteriores inferiores. Desvantagens das PFMs incluem percepção do opaco,
aparência sem vida e a linha escura na margem, que agora podem ser substituidas
por coroas de Empress ou ainda melhor de E-max. Apesar das coroas de Empress
serem capazes de apresentar excelente estética, elas possuem dois problemas:
primeiro, o Empress parece tão natural porque apresenta a translucidez do dente
natural. No entanto, se o dente subjacente apresenta descoloração, uma sombra
escura irá aparecer através do material. Segundo, a resistência do IFS-Empress ll é
de somente 200 MPa. Em pacientes com mordida muito forte o material pode
fraturar. Pontes de IPS-Empress resistem somente em oclusões delicadas. Com
estas limitações o Empress falhou em satisfazer as expectativas de alguns
pacientes. Os fabricantes do E-max são os mesmos do Empress. Este material é
tão bom quanto o Empress, porém com uma resistência de 400 MPa, quase duas
vezes mais forte. Não somente isso, mas possui uma camada opaca capaz de
mascarar a descoloração subjacente. 0 material totalmente cerâmico mais
resistente disponível é o Procera, com uma resistência de 460 MPa. No entanto, é
muito mais caro do que o Empress. 0 novo sistema esta disponível para a técnica
de injeção e CAD/CAM. Você pode escolher os componentes que mais se adaptam
a partir de uma variedade de materiais oferecidos pelo sistema. O sistema é versátil
e econômico. Possui 5 componentes para soluções individuais, fácil acesso ao
sistema com a flexibilidade maxima de um sistema modular, uma cerâmica de
recobrimento e qualidade reproduzível devido à estabilidade de cor, valores de
desgaste do antagonista comparáveis e excelente estética. 0 IPS E-max injetável
conta com lingotes de cerâmica vítrea em dois graus de opacidade. 0 sistema de
fabricação inovador garante a produção de lingotes completamente homogêneos
com uma resistência bastante elevada. Devido a esta resistência, os lingotes são

indicados para copings unitários e estruturas de ponte na região anterior e de premolar. 0 IPS E-max de opacidade média (MO) é indicado para a fabricação de infraestruturas de dentes vitais e/ou levemente descoloridos. Propiciam aspecto de vida
para a coroa. Os lingotes com opacidade elevada (HO) são indicados para a
fabricação de infra-estruturas de dentes não-vitais ou para mascarar pinos e núcleos
metálicos. As infra-estruturas injetadas E-max são recobertas com IPS E-max

Ceram. Para o processamento do IPS E-max PRESS e do IPS E-max ZirPress, dois
materiais de revestimento estão disponíveis, IPS PressVEST e IPS PressVEST
speed. Possui fácil reprodução de matiz e estética natural independendo do matiz
do dente preparado, 5 anos de estudos clínicos, lingotes em dois tamanhos e
cimentação convencional. 0 IPS E-max ZirPress conta com lingotes de cerâmica
vítrea que são injetados sobre infra-estruturas de IPS E-max ZirCAD. Esta técnica

prática permite a eficiente fabricação de coroas reforçadas com óxido -zirconia e
pontes multi-unit. Lingotes de IFS E-max ZirPress estão disponíveis em dois graus
de opacidade (MO e LT) e nos 8 populares matizes de A-D cada. É apropriada para
reconstrução totalmente injetada (Técnica da estratificação) e para restaurações
parcialmente injetadas que são recobertas individualmente com IPS E-max Ceram.
Os lingotes são utilizados para injeção sobre IFS E-maxZirCAD

e outras infra-

estruturas de óxido -zirconia na escala GTE de 10.5 a 11.0. Os cristais de fluorapatita
contidos nos lingotes controlam a ação reciproca de translucidez, opalescência e
brilho. 0 IPS E-max Ceram é uma cerâmica vítrea de baixa fusão (nano-fluorapatita)
utilizada para o recobrimento e caracterização de todos os componentes E-max. Os
cristais de apatita são responsáveis pelo controle da combinação única de
translucidez, brilho e opalescência. Isto conduz à dispersão da luz natural e a
relação equilibrada entre brilho e croma. Devido a combinação da baixa temperatura
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de queima (750°C) e CTE (9.5 x 10-6 K-1), o material pode ser utilizado para revestir
a cerâmica vítrea E-max e infra-estruturas de óxido-cerâmicas. 0 sistema de
recobrimento padrão produz resultados com matizes previsíveis e estética máxima
sobre os dentes/cerâmica vítrea translúcida, bem como sobre infra-estruturas de
óxido-zirconia menos translúcidas. Além dos matizes A-D da Chromascop, o IPS Emax Ceram também está disponível em 4 novos matizes clareados (BL1, BL2, BL3,
BL4). Pode ser utilizada para facetas. 0 IPS E-max CAD é uma cerâmica vítrea de
dissilicato de litio para a técnica CAD/CAM. Permite a impressão homogênea e fácil
com o processamento utilizando o sistema inLab ou Everest. A resistência do
material em sua fase pré-cristalina pode ser comparada ás outras cerâmicas vítreas
disponíveis no mercado. Então, pela primeira vez, o sistema E-max vem combinar
as vantagens das técnicas de injeção e CAD/CAM, com elevada estética e
resistência.

2.4.5 Sistema Cergogold (Ducera, Degussa)

Para SILVA FILHO et al. (2003), o Sistema Cergogold (Dentsply-Degussa,
Germany) utiliza o processo de fundição da cerâmica, baseado na técnica da cera
perdida, cujo inconveniente é a obtenção da restauração ser de forma indireta,
envolvendo muitos materiais com propriedades químicas e físicas diferentes e com
possibilidades de sofrer alterações dimensionais. Isso pode ter como conseqüência
uma má adaptação cervical, o ponto fraco de uma coroa de cerâmica pura. No forno
computadorizado de prensagem, uma pastilha de cerâmica é fundida e injetada para

dentro do revestimento. Este sistema apresenta um aumento de resistência â
fratura, o que nos permite maior confiança em utilizá-lo em áreas de importância
estética.

2.4.6 Vision Low e Vision Esthetic (Wohlwend-Ag, Liechtenstein)

Com o aumento do interesse pelos sistemas cerâmicos de baixa fusão
adicionados com leucita, a Wohlwend AG desenvolveu a cerâmica de baixa fusão
Vision Esthetic dual. Desde a sua introdução na Alemanha em

1999, a Vision

Esthetic tem se estabelecido como uma cerâmica de baixa fusão esteticamente
superior tanto para restaurações de cerâmica injetada como para restaurações de
cerâmica fundida ao metal. É compatível com ligas para CMC, similar a dentição
natural (fluorescência natural), precisão na reprodução da forma, de fácil
manipulação e estética excelente. Desenvolvida a partir das vantagens da Vision
Esthetic, a Vision Low oferece melhor flexibilidade, por ser compatível com uma
variedade de ligas de alta fusão para PFM (Wohlwend AG, 2006).

2.4.7 Finesse All Ceramic System (Dentsply/Ceramco Lakewood, NJ, USA)
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Esse sistema alia as seguintes vantagens: maior resistência do material de
base totalmente cerâmico (Finesse All-Ceramic); adaptação marginal e escultura
oclusal da técnica da cera perdida; estética da cerâmica de baixa fusão para
revestimento (Finesse). As restaurações são fabricadas com materiais totalmente
cerâmicos injetáveis e cerâmicas de baixa fusão. A queima é realizada em baixa
temperatura de fusão, permitindo

o

uso das propriedades das partículas

naturalmente opalescentes que poderiam se tornar instáveis ás altas temperaturas.
As características físicas da cerâmica para base são otimizadas devido ao tamanho
uniforme e á distribuição de cristais de leucita através da matriz vítrea, assegurando
uniformidade e promovendo um alto grau de translucidez. A interface entre o
material de base e a cerâmica de baixa temperatura é obtida sem o auxilio de
aplicação de uma camada para união. A principal vantagem do sistema é permitir,
em dentes posteriores, o contato entre a restauração com recobrimento oclusal e os
dentes antagonistas naturais ou com superfícies restauradas, pois a cerâmica de
baixa temperatura apresenta um desgaste superficial mais compatível com os
dentes naturais, quando comparada aos outros sistemas cerâmicos existentes. A
sua cimentação deve ser realiza através do uso de cimentos resinosos e sistema
adesivo associado a silanização da superfície interna da restauração. 0 sistema
permite a realização de inlays, onlays, facetas laminadas e coroas totalmente
cerâmicas (Bottino et al., 2001).
Segundo Miller e Castellanos (2003), o sistema Finesse All-Ceramic
(Dentsply/Ceramco) foi fabricado para ser recoberto pela cerâmica de baixa fusão
Finesse (Dentsply/Ceramco) e é indicado para coroas totais, facetas, inlays e onlays
de dentes anteriores e pré-molares. A vantagem da cerâmica pura do corpo ea
cerâmica de baixa fusão é o baixo desgaste da dentição antagonista, a possibilidade

de reparos e polimento no próprio consultório. 0 material do corpo da cerâmica pura
Finesse foi desenhado com um coeficiente de expansão térmica para combinar com
o da cerâmica de baixa fusão. 0 resultado é uma adesão melhor da cerâmica com o
material do corpo. Isto deve melhorar a integridade da restauração e anular a
sombra entre o material do corpo e a cerâmica, um fator de importante consideração
estética. 0 sistema Finesse tem se revelado de grande resistência, por ser menos
abrasiva e de grande estética.
Segundo o seu fabricante (2006), o material de corpo do sistema Finesse
contém finos cristais de leucita, boa translucidez e fluorescência o que permite uma
estética otimizada. Este sistema possui várias vantagens estéticas como
translucidez ideal, opalescência superior, amplo espectro de pós (dentição clareada,
dentina, opacificadores dentinarios, modificadores de croma e valor; possibilidade
de utilização de corantes) e boa correlação de cor entre a cerâmica do corpo e a de
cobertura. Além de suas vantagens estéticas, o sistema Finesse é um material de
'adl utilização, compatível com a dentição natural, com uma resistência a fratura
elevada, excelente adaptação marginal e com um coeficiente de expansão térmica
ligeiramente elevado (cerâmica de baixa fusão). Este coeficiente elevado gera
menos estresse durante a fabricação da cerâmica e na restauração final, o que nos
permite excelentes resultados.

2.4.3 CPC-MK e CPC-LF (Chemichl AG, Liechtenstein)
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Segundo a Chemichl AG (Custome Designed Ceramics, 2006), a CPC-MK é
uma cerâmica de duas fases vítreas injetada reforçada com leucita, que possui
baixa temperatura de queima e baixo CTE. Sua temperatura de injeção é de 920°C.
A cerâmica injetada CPC-MK, juntamente com um opacificador especial (opaco
injetável) é apropriada também a ligas selecionadas para injeção sobre estruturas
de metal. Há uma ampla seleção de lingotes para recobrimento e corantes
disponíveis em diferentes formas e opacidades. Sua indicação é para coroas,
facetas, inlays e onlays. A baixa temperatura de injeção impede problemas e
reações com o material do revestimento. LF-3-PFM é uma cerâmica vítrea de leucita
com uma temperatura de queima muito baixa para a cobertura de ligas dentais
convencionais, com CTE de 25°C a 500°C sem refrigeração prolongada. A
temperatura da primeira queima do opaco é de 800°C e 710°C para a primeira
queima do material de dentina. A baixa temperatura de queima garante completa
estabilidade do contorno da liga. Além disso, é fácil de ser desgastada e polida. A
cerâmica de cobertura LF-3-PFM só é compatível com a cerâmica injetada CPC-MK.
Todo o sistema cerâmico em combinação com o material de recobrimento universal
LF-3-PFM (material de recobrimento para sistemas de cerâmica pura e metalocerâmicas) possibilita uma redução nos custos, com uma elevada flexibilidade. Já a
CPC-LF é uma cerâmica injetada de duas fases vítreas reforçada com leucita, que
possui excelentes características estéticas e uma baixa temperatura de injeção,
apropriada a sistemas de cerâmica injetável para coroas unitárias. A temperatura de
injeção é de 960°C com CTE de 25 a 500°C. Há uma ampla seleção de lingotes
para recobrimento e corantes disponíveis em diferentes formas e opacidades. Sua
indicação é para coroas, facetas, inlays e onlays. Não apresenta quase nenhum
problema com o material de revestimento ou com a camada de reação, devido

baixa temperatura de queima. A CPC-LF é uma cerâmica injetável compatível
somente com a cerâmica de recobrimento LF-1-PFM A LF-1-PFM é uma cerâmica
vitrea de baixa fusão reforçada com leucita com um elevado CTE (de 25 a 500'C)
utilizado na produção de coroas e pontes com ligas áureas de baixa fusão sem
refrigeração prolongada. A temperatura da primeira queima do opaco é de 800°C e
da primeira queima do material de dentina é de 760°C. A combinação deste material
de cerâmica pura (técnica de maquiagem e de estratificação) com o material de
recobrimento possibilita ao usuário uma excelente estética, alcançada de maneira
simples. Este sistema combina uma aplicação simples, flexível e barata, com um
excelente resultado estético e confiabilidade para o dentista, protético e o paciente.

2.4.9 Optimal Pressable Ceramic (Jeneric Pentron, Wellingford, USA)

De acordo com a fabricante Jeneric Pentron a técnica OPC

é muito

semelhante a do IPS Empress, a única diferença decisiva é o preço do sistema e
das pastilhas de cerâmica. A coroa é modelada em cera sobre o modelo de trabalho
é incluída e em seguida a cerâmica é injetada em um forno especial. A estrutura
será monocromática e somente recoberta mais tarde. Devido à resistência a flexão a
técnica deve ser limitada aos dentes anteriores e posteriores que têm pouca carga
oclusal. A cimentação ocorre por adesão, sendo que antes da aplicação do cimento,
a coroa pode ser condicionada com ácido fluoridrico. Esta técnica possui várias
vantagens, dentre elas simplicidade, procedimentos padronizados
documentação cientifica.

e

ampla
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OPC e IFS Empress
Tipo de cerâmica

Fatores de resistência

Estética

Fechamento das
bordas

Cerâmica injetada

Consolidação da

Boa a muito

reforçada com

dispersão por mistura de

boa (natural)

leucita

duas cerâmicas

Equipamento e custos

Resistência

Boa

Apropriado para
pontes

Média (durabilidade

Equipamento caro e

média e

custos de produção

eventualmente longa)

altos

Não

Schmidseder 2000 relatou que a OPS consiste de uma mistura de cristais de
leucita (K20-A1203-4Si02) que se originam de um vidro de silicato. Esta cerâmica é
semelhante a Optec, mas a matriz de vidro é mais resistente. A cerâmica 6, como
na técnica IFS-Empress, de granulometria muito fina. A grande vantagem da técnica
OPC sobre a técnica IPS-Empress é o preço. A técnica é também semelhante a
IFS-Empress: a restauração é esculpida sobre o modelo de trabalho, o modelo de
cera é encaixado, a mufla é aquecida lentamente no forno â 900°C, antes do
processo de injeção, a pastilha de cerâmica Optec é colocado na mufla, a cerâmica
é injetada e depois retirada do molde. Os inlays podem ser pintados com cores
especiais para cerâmica

e

coroas

adicionalmente com massas de Optec.

e facetas podem ser sobrequeimadas
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A OPC é uma cerâmica injetável com alto conteúdo de leucita, indicada para
restaurações totalmente cerâmicas, tais como: coroas totais em dentes anteriores,
pré-molares e molares, incrustações com ou sem recobrimento de cúspides e
facetas laminadas. 0 procedimento laboratorial consiste na realização de ceroplastia
convencional das restaurações. Os padrões de cera são incluídos em um
revestimento refratário especial, num anel conformador de papel. Os moldes de cera
são queimados em forno convencional. Pastilhas pré-fabricadas são colocadas no
interior do molde e levadas a um forno próprio do sistema (Optimal Autopress Unit),
que injeta a cerâmica no interior do molde, sob calor e pressão. Após a aplicação da
pressão, os moldes são rapidamente resfriados à temperatura ambiente, o sprue é
recortado e a desinclusão é realizada através do uso de jato de esferas de vidro de
80m.m, a uma pressão de 40psi. As restaurações são adaptadas aos modelos de
trabalho e caracterizadas com corantes e, então, glazeadas. Podem ser aplicadas
cerâmicas de corpo e incisal para completá-las. As próteses realizadas com o
sistema apresentam boa adaptação marginal e translucidez. Durante a cimentação,
a cerâmica deve ser previamente silanizada e cimentada com cimentos resinosos
(Bottino et al., 2001).
Segundo Miller e Castellanos 2003, a OPC é uma cerâmica injetada com
cristais de leucita com tamanho reduzido, o que melhora o componente cristalino,
aumentando a resistência. De 356 restaurações, os autores só obtiveram 2 fraturas.
A estrutura translúcida se encaixa tanto quanto, se não melhor, do que o IFS
Empress. A versão 3G presumivelmente tem uma resistência maior.

3 DISCUSSÃO
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A seleção do caso é primordial na determinação do sucesso clinico da
restauração indireta a ser realizada (TOUATI et al., 2000). Em dentes posteriores,
as cerâmicas apresentam inúmeras vantagens em relação As resinas compostas
diretas e aos cerômeros.
A idade do paciente também deve ser observada, pois as porcelanas
apresentam taxas de desgaste fisiológico substancialmente menor que a do esmalte
dental. 0 profissional deve estar atento aos dentes antagonistas do trabalho
restaurador e a presença de hábitos parafuncionais no paciente, pois a cerâmica
tende a desgastar agressivamente tanto a estrutura dental como qualquer outro tipo
de material restaurador (GOMES et al., 2002).
A literatura revela controvérsias sobre o potencial de desgaste da porcelana
IPS Empress. Fradeani; Aquilano; Bassein (1997), afirmaram que além de uma
alternativa estética com excelente translucidez, o sistema IPS Empress I combina
uma resistência abrasiva semelhante ao esmalte natural e menor do que as demais
cerâmicas feldspAticas. Porém, Pelka (1998) estudando a abrasão com

o

antagonista através de duas diferentes análises in vitro, observou que tal porcelana
possui comportamento semelhante ao das cerâmicas convencionais.
A revisão da literatura revelou uma dificuldade em classificar os sistemas
cerâmicos, devido há grande variedade existente e a constante inovação dos
mesmos. Outro problema é o número de fatores que pode ser levado em conta para
a classificação das cerâmicas odontológicas (processo de fabricação, temperatura
de fusão, composição, capacidade de condicionamento...). Nota-se uma clara falta
de padronização na classificação dos sistemas cerâmicos existentes.
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Para que se possa alcançar resultados estéticos e funcionais satisfatórios
com o emprego de materiais cerâmicos, a seleção do paciente e a observação dos
princípios de preparo devem ser cuidadosamente observadas. Se o preparo não foi
realizado adequadamente e não houver espaço suficiente para a espessura de
porcelana, fatalmente a restauração apresentará insucesso clinico, com possível
fratura da peça.
A adaptação marginal é o ponto fundamental para determinar o índice de
sucesso dos trabalhos protéticos cerâmicos. A linha do agente cimentante deve
apresentar menor espessura possível, pois quanto maior esta linha maior será a
chance de falha. Entretanto, muitos autores relataram que a fratura do cimento não
representa um risco clinico significativo para determinar falhas, sendo que
observações por longos anos demonstram pequenos indices de insucesso clinico
(GOLDIN et al., 2005; Bindl e Mõrmann, 2005).
De acordo com a literatura pesquisada, as restaurações indiretas em dentes
posteriores elaboradas com IPS Empress, por exemplo, apresentam melhor
adaptação em margem de dentina quando comparadas ás peças realizadas com
feldspáticas.
A técnica do troquei refratário, onde cerâmicas feldspáticas são empregadas
para a confecção de coroas protéticas em dentes posteriores, é uma técnica mais
barata e acessível a grande parte dos laboratórios de prótese dental. 0 controle total
do ceramista nas etapas de manipulação e aplicação da cerâmica permite a
obtenção de peças extremamente naturais, uma vez que infinitas tonalidades,
pigmentos e caracterização podem ser aplicadas A uma única restauração. Por
outro lado, as propriedades físicas de coroas protéticas fabricadas por sistemas
injetáveis são superiores. Os dados na literatura apontam que coroas de IPS
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Empress apresentam melhores resultados que aquelas elaboradas com porcelana
feldspática, principalmente em termos de resistência à fratura e adaptação marginal
(Albakry; Guazzato; Swain, 2003).
No que diz respeito à resistência flexural das cerâmicas injetadas, a literatura
demonstrou uma variedade de resultados. Para Isgrà et al. (2003), a resistência
destas cerâmicas é de 120 MPa, já Bottino et al. (2001) afirmaram que os
procedimentos necessários para a coloração da superfície da restauração de
Empress I e a aplicação do glaze aumentam sua resistência para 215 MPa. Albakry;
Guazzato; Swain (2003) encontraram ainda, o valor de 175MPa em seu estudo com
IPS Empress I. Para a cerâmica IPS Empress II, Sorensen et al. (1999) relataram
uma resistência flexural superior a 300 MPa, Bottino et al. (2001) de 350±50 Mpa e
em 2004, Raigrodski demonstrou uma média de 300 a 400 MPa.
Outro fator de discussão encontrado na literatura foi a temperatura de injeção
deste tipo de material cerâmico. Bona (2004) afirmou que os cilindros de IPS
Empress I são colocados em um forno de injeção por pressão e aquecidos a 1180°C
e os de Empress II a 920°C. Já Stappert et al. (2005) revelaram que os cilindros de
revestimento de IFS Empress I são pré-aquecidos em um forno convencional de
preaquecimento até uma temperatura final de 850°C. Então, os cilindros de
revestimento, juntamente com os lingotes de cerâmica vítrea são colocados no
centro do forno de injeção e são injetados a uma temperatura de 1050°C. Em 2001,
Bottino et al. indicaram que para a técnica de maquiagem da cerâmica IFS Empress
I o forno deve estar a uma temperatura de 1050°C e para a técnica de estratificação,
a temperatura deve ser de 1180°C.
Um fator que ainda não está muito bem esclarecido é a contribuição do glaze
na forma final da restauração cerâmica. Tanto o polimento quanto o glaze parecem
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elevar a resistência flexural das coroas totalmente cerâmicas (FRADENI et al.. 1997;
DIJKEN et al., 1999; CHEN, 1999; ISGRO, 2003). Porém, Albakry; Guazzato; Swain
(2004) encontraram que submetendo esses materiais ao tratamento térmico, que é
lipicamente encontrado durante os procedimentos laboratoriais, a resistência não foi
melhorada. Segundo eles, o polimento e o glazeamento são recomendados para
neutralizar os efeitos nocivos do acabamento, entretanto, o trabalho dos autores não
encontrou nenhum efeito na resistência final com o glazeamento.
Tendo em vista o grande número de sistemas disponíveis, talvez o fator
determinante na escolha seja a experiência clinica do profissional, bem como seu
acesso e conhecimento as opções. A qualidade técnica do protético em aplicar as
porcelanas pode ainda ser mais importante no resultado final da restauração do que
as variáveis existentes entre os sistemas.
0 clinico deve manter em mente que por mais perfeitos que sejam os
materiais em testes laboratoriais, existem inúmeras variáveis e chances de falhas
clinicas. Baseado ma longevidade dos trabalhos apresentados na literatura,

é

possível afirmar que as cerâmicas injetadas podem se constituir em excelentes
alternativas para substituir dentes naturais ausentes e/ou para restaurar elementos
destruidos ou fraturados.

4 CONCLUSÃO
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Nos últimos anos, o grande desafio dos estudos com cerâmicas tem sido
aumentar a resistência sem comprometer a estética. A maioria das cerâmicas
odontológicas são à base de feldspato e são utilizadas nas tradicionais coroas
metalocerâmicas. Entretanto, apesar das vantagens de aparência natural,
propriedades químicas e ópticas duráveis, as limitações de uma infra-estrutura
metálica interferindo na translucidez da cerâmica associada ao aumento do
interesse dos pacientes por restaurações estéticas, resultaram na evolução,
formulação

e introdução

de novas cerâmicas com resistência melhorada,

tecnologias avançadas de processamento laboratorial e clinico.
As cerâmicas injetadas possuem uma nova composição química e têm sido
desenvolvidas através da utilização de métodos de processamento combinando
pressão e alta temperatura. Encontram-se no mercado na forma de diversas marcas
comerciais, cada qual com sua particularidade e indicações especificas. Este tipo de
material cerâmico tem apresentado uma elevada resistência flexural, o que permitiu
uma ampliação nas indicações das restaurações totalmente cerâmicas. A crescente
procura por estética por parte da maioria dos pacientes tem levado a uma constante
renovação desta area do mercado, o que impõe ao Cirurgião-dentista a necessidade
de estudo destas cerâmicas injetadas para que possa utiliza-las corretamente no
dia-a-dia do consultório odontológico.
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