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RESUMO

Na Odontologia ha uma constante preocupação na busca por novos materiais
que possam proporcionar resultados estéticos cada vez melhores, sem perder,
entretanto, sua resistência. Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de
literatura sobre a utilização do Sistem In-Ceram Alumina, SpineII e Zircônia. Serão
abordadas suas propriedades mecânicas, seu potencial estético e aspectos clínicos
quanto à cor, adaptação marginal e cimentação.

Palavras-chave: Sistema InCeram, aspectos clínicos.
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ABSTRACT

In Odontology is a constant worry the search for new materials that could
proportionate superior esthetic results without lost, however strength. The purpose of
this study was to realize a review of the literature about the utilization of the In Ceram
System. Its mechanical properties, high esthetic potential and clinical aspects (color,
discrepancy marginal and luting) were evaluated.

Keywords: In Ceram System, clinical aspects.
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1 INTRODUÇÃO

Com o maior conhecimento sobre estética e biocompatibilidade, os pacientes
estão solicitando cada vez mais soluções sem metal, mesmo ao se tratar de
extensas próteses fixas anteriores. Nesse sentido, a utilização de técnicas
contemporâneas como o Sistema InCeram tem ajudado significativamente nesta
questão.

A primeira tentativa de utilizar a cerâmica para confeccionar uma prótese foi
em 1774. Porém, somente 100 anos depois, Land realizou coroas e inlays de
cerâmica sobre uma matriz de platina e patenteou em 1887. As primeiras coroas
metalo-cerâmicas foram utilizadas sobre ligas áureas, sendo comercialmente viáveis
apenas em 1962 com os estudos técnicos de Weinstein e Weinstein. Em 1965,
McLean e Hurges introduziram cerâmicas com núcleo reforçado em alumina,
iniciando o desenvolvimento das restaurações livres de metal. Alguns anos depois,
em 1989, após pesquisas realizadas pelo odontólogo Michael Sadoun, a empresa
Vita Zahnfabrik (Alemanha) apresenta comercialmente o Sistem In-Ceram, primeiro
sistema sem metal para uso em dentes anteriores e posteriores, bem como para a
confecção de próteses fixas de até três elementos. Esse sistema utiliza a técnica do
slipcast, criando uma estrutura de alumina que sofre o processo de infiltração de

vidro sobre a qual, uma cerâmica de cobertura é aplicada (Vitadur).

Os inlays, onlays, facetas e coroas de cerâmicas puras podem compor as
restaurações mais esteticamente satisfatórias, dentre as disponíveis atualmente.

Elas podem ser confeccionadas de forma a imitar exatamente a estrutura natural do
dente nos aspectos cor, textura de superfície e translucidez. As restaurações de

cerâmica pura, bem executadas, podem ser praticamente impossíveis de distinguir
de um dente natural não restaurado. Mais recentemente, materiais e técnicas

aperfeiçoados foram introduzidos no mercado na tentativa de superar as
desvantagens inerentes ao método tradicional. Esta evolução, particularmente com o
uso da cerâmica e adesivos de alta resistência para unir a restauração cerâmica
estrutura dentária, levou ao surgimento de um interesse nas restaurações de

cerâmica pura, incluindo inlays e facetas mais conservadores. Com o aumento da
demanda estética, as restaurações de cerâmica pura tornaram-se uma parte

Importante

da

prática odontológica contemporânea (ROSENSTIEL,

LAND

e

FUJIMOTO, 2005).

0 objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre os
;Drocedimentos clínicos das restaurações indiretas realizadas com o sistema
InCeram Alumina, SpineII e Zircônia. Serão descritas as características resistência,
estética, cor e, principalmente, adaptação marginal e cimentação.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS

0 In-Ceram Zircônia apresenta como vantagens a excelente estética

e

biocompatibilidade, ausência de margem metálica, alta fidelidade marginal, elevada
resistência à flexão e ruptura (suportando alto estresse funcional devido às
excelentes propriedades físicas), e baixa condutibilidade térmica. As experiências
clinicas com In-Ceram já ultrapassam 12 anos, possibilitando muita segurança
quanto à sua utilização (ROSA e GRESSLER, 2001).

0 Sistema In-Ceram consiste em um dos mais resistentes materiais
cerâmicos atualmente disponíveis para procedimentos restauradores (GIORDANO,
:2002).

A melhora das propriedades físicas pode ser parcialmente atribuída ao
processo denominado transformação de fase. A zircônia parcialmente estabilizada
existe em uma configuração tetragonal. Quando se aplica uma fonte de energia
externa, a zirc6nia muda para uma configuração cristalina diferente (monoclinica). A
forma monoclinica é de 3 a 5% maior que a tetragonal. Nas regiões onde existem
falhas microscópicas, como nos materiais completamente cerâmicos, a mudança de
fase tem o potencial de restaurar rachaduras microscópicas que selam com o
volume adicional do cristal monoclinic°. Também se minimiza o potencial de
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propagação de rachaduras pela transformação de fase que absorve parte das
tensões geradas por uma fonte aplicada externamente (VALENCIA, 2002).

Apesar da sua magnifica qualidade estética

e

da excelente

biocompatibilidade, a cerâmica dentária como todos os materiais cerâmicos, é
friável. Ela é suscetível a fratura no momento da inserção ou durante a função. Os
métodos usados para melhorar a resistência e o comportamento clinico desses
materiais incluem reforço com cristalino, fortalecimento químico e têmpera térmica
(ROSENSTIEL, LAND e FUJIMOTO, 2005).

Mediante a técnica do slip casting, um pó de alumina ligeiramente sinterizado
é infiltrado com vidro de baixa fusão de lantânio de sódio e produz uma cerâmica
extremamente densa e resistente. A difusão do vidro entre as porosidades da
alumina ocorre por capilaridade, preenchendo esses espaços e formando uma
estrutura híbrida e densa cuja resistência à fratura varia entre 350 e 750MPa. Sendo
que a resistência flexural do In-Ceram Alumina varia de 450 a 680MPa, do In-Ceram
SpineII é aproximadamente 360MPa e do In-Ceram Zircônia próxima à 630MPa
(MEZZOMO et al., 2006).

2.2 ESTÉTICA

Coroas cerâmicas de In-Ceram parecem ser adequadas alternativas de
tratamento tanto para dentes anteriores quanto para posteriores, desde que se
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forneça atenção ao preparo dental, â espessura da infra-estrutura e ao ajuste
oclusal. Além disso, a estética adquirida é muito superior às coroas metalocerâmicas (SEGAL, 2001).

Embora todas as cerâmicas sejam esteticamente 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
(MATTOS et al., 2004).

2.3 ADAPTAÇÃO MARGINAL

0 pequeno tamanho das partículas associado à reduzida contração e ao
processo simples de confecção, produzem uma adequada fidelidade marginal para
coroas unitárias com terminação marginal em ombro arredondado. Coroas unitárias
possuem uma abertura marginal de 25 pm, enquanto que próteses fixas de três
elementos possuem uma abertura marginal de aproximadamente 58 pm (BOTTINO
et al., 2001).

0 uso de próteses parciais fixas em lugar de coroas unitárias pode resultar
ern valores diferentes de discrepância marginal devido a formas geométricas
variadas. Além disso, a precisão marginal pode ser influenciada pelo desenho do
preparo dental (CHO et al., 2002).
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Yeo, Yang e Lee, em 2003, analisaram coroas totalmente cerâmicas com
término cervical em ombro, dentre elas, coroas de In-Ceram

e consideraram a

discrepância marginal de aproximadamente 46 pm, clinicamente aceitável.

Durante muitos anos, as coroas de porcelana têm sido as mais estéticas
dentre as restaurações fixas. Infelizmente, elas possuem várias desvantagens
comparadas com as coroas metalocerâmicas mais populares, incluindo as
propriedades mecânicas inferiores e as dificuldades técnicas elevadas, associadas
obtenção de um encaixe marginal adequado (ROSENSTIEL, LAND e FUJIMOTO,
2005).

As coroas In-Ceram convencionais

e

confeccionadas por fresagem

demonstraram deformações nas superfícies vestibular e palatal que podem causar
um deslocamento oclusal da coroa (BALKAYA, CINAR e PAMUK, 2005).

As próteses parciais fixas de porcelana pura confeccionadas por três ou mais
elementos são relativamente novas, e o setor da porcelana pura é um mercado que
vem crescendo rapidamente. Os dados que dizem respeito à adaptação clinica
indicam a qualidade de tais Próteses Parciais Fixas (REICH et al., 2005).
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2.4 COR

Fatores como matiz, forma dos dentes, influências físico-químicas dos
materiais, técnica de estratificação e ciclagem térmica, tipo de cimentação, e
particularmente a espessura da infra-estrutura, influenciam na transmissão da luz em
restaurações de In-Ceram (CAROSSA et al., 2001).

Heffernan et al., em 2002, analisaram in vitro as infra-estruturas de seis
sistemas cerâmicos quanto à translucidez e opacidade, e chegaram à conclusão de
que apresentam uma variabilidade muito grande entre opacidade e translucidez, e
essa variabilidade pode afetar a capacidade de harmonização com os dentes.
Esses resultados são relevantes, pois demonstram a importância de avaliar as
características ópticas tanto da infra-estrutura quanto dos dentes naturais.

0 In-Ceram SpineII possui tranlucidez duas vezes maior do que o In-Ceram
Alumina porque o índice de refração da sua fase cristalina é mais próximo ao do
vidro e sua infiltração à vácuo permite uma menor porosidade. É, portanto, indicado
em situações onde se deseja

o máximo

de translucidez da estrutura

(QUALTROUGH e PIDDOCK, 2002).

A principal desvantagem de usar como infra-estrutura cerâmica reforçada por
zircônia é sua natureza opaca quando há necessidade de um resultado estético. 0
InCeram Zircõnia consiste em partículas dispersas de óxido de zircõnia ligeiramente
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maiores que o comprimento de onda. Esta característica determina sua aparência
opaca (HEFFERNAN et al., 2002).

Mesmo que certos cimentos convencionais pareçam ter força para seu uso, a
natureza relativamente opaca desses cimentos pode afetar negativamente o
resultado final óptico da restauração. A razão principal para usar estas restaurações
é para se igualar a translucência e ao valor da dentina natural. Utilizando coroas de
In-Ceram para dentes anteriores, é necessária uma máxima translucência, portanto
estão indicados cimentos resinosos translúcidos (VALENCIA, 2002).

A diferença primária com relação à estética na indicação entre os vários
sistemas cerâmicos existentes encontra-se na observação da coloração do substrato
da coroa (estrutura dentária com coloração normal, pigmentada ou escurecida, ou
núcleos metálicos ou estéticos). A capacidade da cerâmica em mascarar ou
rhimetizar esta coloração, ou seja, sua translucidez tem um efeito decisivo no
resultado estético final da coroa. A opacidade da subestrutura em alumina de coroas
de In-Ceram, resulta em um aumento da luminosidade da região cervical e da
gengiva marginal, com melhora visível do resultado estético final, quando comparado
com coroas cerâmicas convencionais (fedspáticas) (MATTOS et al., 2004).

Normalmente associamos a estética à cor, mas com o tempo percebemos que
a cor também é resultado da forma, e que a maneira como a luz passa ou é refletida
na superfície dos dentes, cria áreas com diferentes tonalidades as quais a escala de
cores não consegue reproduzir plenamente (MEZZOMO et al, 2006).
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2.5 CIMENTAÇÃO

Para a cerâmica InCeram Alumina, a remoção de quantidade limitada de
matriz de vidro através do condicionamento ácido, não resultou em uma elevação

significante de características retentivas microscópicas (MADANI et al., 2000).

0

tratamento com

ácido hidrofluoridrico não

criou uma superfície

microrretentiva no InCeram por causa da sua elevada composição de alumina, e foi
quase ineficaz para a adesão micromecânica (OZCAN, ALKUMRU e GEMALMAZ,
2001).

A associação do excelente resultado estético à boa resistência á fratura
obtida pela cimentação adesiva da cerâmica ao dente tem tornado as restaurações
em cerâmica pura uma ótima opção para tratamento de dentes anteriores (MCLEAN,

:2001)

Mesmo que os cimentos de ionômero de vidro tenham uma boa aplicação

clinica, suas propriedades físicas são extremamente sensíveis à proporção pó e
liquido as quais pequenas alterações poderiam afetar seu desempenho clinico.
Esses cimentos são susceptíveis a contaminação por umidade e requerem que o

clinico execute um controle estrito de saliva até que o cimento esteja completamente
endurecido e para tanto, as formas capsuladas são recomendadas. Em virtude da

micro-dispersão e manchas nas margens, o uso de cimentos de fosfato de zinco não
são

recomendados. Os cimentos de

policarboxilato,

por causa das suas

propriedades físicas, são inadequados para cimentação e não ha estudos suficientes
para comprovar seu uso. A possibilidade de condicionamento ácido

e de união

adesiva das cerâmicas convencionais tem aumentado o emprego clinico dos
cimentos resinosos. 0 acido fluorídrico dissolve a matriz vítrea, que resulta em
subcortes microscópicos ao redor dos cristais de leucita. Uma resina de baixa
viscosidade penetra nessas areas retentivas para estabelecer uma forte união
rnicromecânica (VALENCIA, 2002).

Para NAKAMURA et al., 2004, se faz necessário o tratamento de superfície
do In-Ceram Alumina que seja simples e efetivo por meio do uso de um silano, para
obtenção da durabilidade na adesão do cimento resinoso. Porem, diferenças
significantes foram encontradas com variadas combinações de silano e cimento
adesivo resinoso.

Por outro lado, os mecanismos de retenção micromecânica como

o

jateamento com oxido de alumínio, nem os mecanismos de adesão química
parecem ser eficazes em cerâmicas com alto conteúdo de alumina e baixo conteúdo
de silica (DELLLA BONA et al., 2005).

Restaurações de cerâmicas reforçadas por óxido de zirconia não requerem
dimentação adesiva. Jateamento com partículas abrasivas, aplicação de silano e
utilização de cimento resinoso com Bis-GMA resultou em falha adesiva espontânea
depois da simulação de esforços mastigatórios. Somente

o cimento resinoso

modificado Panavia 21 promoveu maior durabilidade dessas cerâmicas depois do
jateamento com partículas abrasivas (TURKER, GUVENLI e ARIKAN, 2005).
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Para Kern (2005), cerâmicas de óxidos, como o In-Ceram Alumina e In-Ceram
Zircônia, podem ser cimentadas com monômero fosfatado contendo resina
composta após tratamento de silanizagão mantendo-se por aproximadamente cinco
anos, com sucesso.

Os materiais aperfeiçoados e a técnica de união da cerâmica inovaram o
interesse nas restaurações de cerâmica pura. As facetas laminadas de porcelana
são uma alternativa conservadora de estética para a cobertura completa, enquanto
que inlays e onlays de porcelana podem ser uma alternativa durável às resinas
compostas posteriores, sem o preparo dentário extensivo necessário para as coroas.
Os materiais de força mais elevada podem ser adequados para as aplicações em
que o esforço é mais alto, incluindo próteses parciais fixas. No entanto, eles são
relativamente novos e ainda não têm o suporte de experiências clinicas e pesquisas
a longo prazo (ROSENSTIEL, LAND e FUJIMOTO, 2005).

3 DISCUSSÃO

Para Rosenstiel; Land; Fujimoto (2005) dificuldades podem estar associadas
obtenção de uma margem bem adaptada, visto que a cerâmica por ser um material
friável não aceita um preparo inadequado, resultando em fratura. Reich et al. (2005)
avaliaram a adaptação marginal interna de PPFs múltiplas posteriores produzidas
por 3 sistemas CAD/CAM (com blocos de In Ceram Zircônia), afirmando que a
precisão obtida por esses sistemas foi satisfatória para uso clinico, apesar das
Imitações do estudo. Para Balkaya, Cinar e Pamuk (2005) fatores como a técnica de
espaçamento do troquei, o material do troquei utilizado no estudo e o tipo de prótese
(parcial ou unitária) podem resultar em valores diferentes de discrepância marginal.
Os resultados obtidos por Bottino et al. (2002) e Yeo, Yang e Lee (2003) são
semelhantes, embora Bottino et al. (2002) afirmem que a adaptação marginal do
sistema In-Ceram é mais adequada quando o término cervical do preparo é em
chamfro profundo do que o término em ombro. A comparação entre os diversos
estudos fica dificultada devido as diferentes padronizações utilizadas. Novas
investigações são necessárias para avaliar o efeito de diferentes desenhos do
preparo dental, próteses parciais fixas, e os processos de tratamento, como por
exemplo, a ciclagem térmica, sobre a distorção da margem.

Estudos como os de Mezzomo et al. (2006) e Heffernan et al. (2002),
recomendam que a seleção do material restaurador seja baseada nas características
de translucidez e opacidade dos dentes adjacentes e que o resultado final em
termos de translucidez e opacidade é muito influenciado pelas características de

1 -1

opacidade e translucidez da infra-estrutura. Segundo Heffernan et al. (2002) e
Mattos at al. (2004), as cerâmicas de In-Ceram Alumina e Zircônia têm a capacidade
de mascarar a coloração do substrato (dentes escurecidos ou núcleos metálicos) em
virtude da sua opacidade. Isso pode ser uma desvantagem se

o objetivo for

unicamente estético, porém uma vantagem se o desejo for mimetizar escurecimento
do remanescente coronal ou núcleos não estéticos. Para Qualtrough

e Piddock

(2002) a translucidez do In-Ceram SpineII não permite o recobrimento de estruturas
escurecidas, porem a estética é melhorada.

0 fabricante recomenda a cimentação convencional com o uso de cimento de
fosfato de zinco ou cimento de ionômero de vidro modificado por resinas. Entretanto,
pesquisas sobre o uso de cimentos resinosos têm sido feitas e comprovam sob
análise microscópica, que o ácido fluoridrico não condiciona a estrutura de oxido de
alumínio. Segundo Mandani et al. (2000) e Ozcan; Alkumru; Gemalmaz (2001), o
ataque ácido sobre a cerâmica não promove aumento significante da retenção
microscópica, sendo ineficaz para a adesão micromecânica. Entretanto, Nakamura
et al. (2004) encontraram um aumento significante da adesão quando a cerâmica
recebeu tratamento superficial com silano e posterior cimentação com cimento
resinoso. Kern (2005) defende a silanização mesmo que a cimentação seja com
rnonômero fosfatado contendo resina composta (Panavia)

e

afirma que

o

funcionamento da restauração depende completamente do cimento resinoso e não
de uma retenção mecânica adicional. Para Mezzomo et al. (2006), as características
mecânicas superam as adesivas. De acordo com os estudos de Della Bona et al.
(2005) e zcan, Alkumru e Gelmalmaz (2001), a melhor alternativa de cimentação
adesiva parece ser a silicatização da estrutura de alumina com o Rocatec (3M
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ESPE) ou Cojet (3M ESPE) conjugado com o uso de cimento resinoso Panavia 21
(Kuraray). Esses apresentam resultados de adesão em torno de 28MPa, superiores
aos obtidos com o jateamento com óxido de alumínio.
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4 CONCLUSÃO

A estética e a resistência flexural obtidas com a utilização do Sistema InCeram é indiscutível e apesar dos inúmeros estudos laboratoriais existentes, ainda
são necessárias muitas pesquisas para avaliar a performance clinica a longo prazo
desse sistema.

Características clinicas referentes à cor, adaptação marginal e cimentação
das coroas cerâmicas de In-Ceram têm sido questionadas e alguns resultados
desapontam, especialmente, na região posterior quando comparados

ás

restaurações metalo-cerâmicas.

0 sucesso de uma reabilitação protética depende de um planejamento prévio
e adequado, da escolha dos materiais restauradores frente ás mais variadas

situações, da execução protética, da integração estética e função e da satisfação do
paciente e do profissional.
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APÊNDICE - CASO CLÍNICO

Figura 1 — Paciente utilizando duas coroas
cerâmicas (11 e 21) com estética insatisfatória.

Figura 2 — Radiografia periapical do
caso inicialmente.

metalo-

-

Figura 3 — Aspecto dos remanescentes radiculares após
remoção das coroas e dos respectivos núcleos
metálicos.

Figura 4 — Provisórios confeccionados com facetas de
estoque em resina acrilica.
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Figura 5 — Modelagem dos canais para confecção dos
núcleos metálicos fundidos.

Figura 6 — Núcleos em Tilite cimentados com cimento de
Fosfato de Zinco.

Figura 7 — Casquetes de acrílico reembasados para
subseqüente moldagem.

Figura 8 — Moldagem com Mercaptana e posterior união
dos casquetes. Em seguida, realizou-se a moldagem de
arrasto com Alginato.
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Figura 9 — Copings de In-Ceram Alumina concluidos
sobre troqueis.

Figura 10 — Prova dos copings cerâmicos em boca.

Figura 11 — Coroas de In-Ceram Alumina logo após
cimentação com cimento de Fosfato de Zinco.

Figura 12 — Aspecto três dias após a cimentação.

