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RESUMO

CEREC 3D - RESTAURAÇÃO ENDOCROWN

Larissa Schuetzler
Prof. Orientador Mauro Amaral Caldeira de Andrada
Dezembro 2005

Este trabalho faz uma explicação simples, porém, abrangente do sistema
restaurador CEREC 3D. Explica sua origem, conta parte de sua história a partir do
CEREC I e sua evolução à criação do CEREC Ill com software 3D. Além disso,
descreve uma técnica restauradora, a endocrown. Esta permite confeccionar coroas
totais de dentes posteriores tratados endodonticamente, sem a necessidade de
confeccionar quaisquer tipos de pinos intrarradiculares. Com esta técnica , obtém-se
ainda, sucesso absoluto em durabilidade das endocrowns em relação à fratura.
Palavras chave: estética dentária, unidade fresadora e preparo endod6ntico

ABSTRACT

CEREC 3D — ENDOCROWN RESTORATION

Larissa Schuetzler
Prof. Orientador Mauro Amaral Caldeiras de Andrada
December 2005

This study makes a simple, however complete explanation of the CEREC 3D
restorative system. It explains its origin, tells part of its history since CEREC I
creation and its evolution to the creationof CEREC Ill with software 3D. Moreover, it
describes one restorative technique: the endocrown. This one allows total
reconstruction in posterior teeth endodonticaly treated without the need of any type of
root bolts. This technique reaches absolute success in strength for breaking it
Keywords: dental aesthetic, milling chamber and endodontic preparation.
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INTRODUÇÃO

Novas tecnologias e materiais continuam sendo desenvolvidos na busca de
restaurações dentais imperceptíveis, como as livres de metal, as quais facilitam ao
ceramista devolver as propriedades ópticas semelhantes ao dente natural,
principalmente no que se refere a sua cor e translucidez. (BUSO, KONNO,
MARTINS, 2004).
Muitas alternativas de restaurações estéticas se tornaram disponíveis no
mercado durante a última década. Para superar o maior dos problemas das
restaurações diretas de resina composta, que

é o controle da contração de

polimerização, foram desenvolvidas cerâmicas e compósitos para uso indireto.
(PALLESEN, 2000).
As porcelanas possuem como vantagem propriedades físicas e químicas mais
próximas ao esmalte dental. propriedades ópticas superiores â resina
possibilidade de serem condicionadas com ácido fluoridrico

e

e a

cimentadas

adesivamente sem contração de polimerização da peça, mantendo a integridade
marginal e restabelecendo a resistência de fratura da estrutura remanescente.
(BUSO, KONNO, MARTINS, 2004)
Como desvantagens as cerâmicas são friáveis e pouco resistentes à fratura,
mas o uso de técnicas de cimentação adesiva tornou possível usar este material na
clinica. (PALLESEN, 2000).
Investindo em outras estratégias, percebe-se o avanço tecnológico como
aliado. Vê-se como o avanço tecnológico tornou o cotidiano dos seres humanos
mais próximo

e

dependente dos computadores. Na odontologia, surgiram

tecnologias que eliminam a necessidade de um técnico de laboratório, associado,
ainda, ás exigências do mundo moderno, pois as horas diárias são curtas para a
realização dos inúmeros compromissos. (BUSO, KONNO, MARTINS, 2004)
Desta forma, reconheceram-se novos métodos que foram criados: como:

o

CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufactured) — Restauração
criada no computador (CAD) e restauração realizada pelo computador (CAM) -
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(Siemens, Bensheim, Alemanha). Foi o primeiro disponível comercialmente e ainda o
mais conhecido. (PALLESEN, 2000).
No dia-a-dia do consultório, reconhece-se a dificuldade e a inconveniência de
muitos pacientes em proceder a múltiplas visitas ao consultório para a realização do
tratamento. Este fato somado 6 demanda por horário em consultas, exige técnicas
restauradoras mais rápidas, precisas e com resultado satisfatório a longo prazo.

(BUSO, KONNO, MARTINS, 2004)
A unidade CAD/CAM permite ao dentista confeccionar um inlay cerâmico em
apenas uma sessão sem necessidade de suporte laboratorial. (PALLESEN, 2000).
Utilizando este tipo de tecnologia, ganha-se tempo e diminui custo, não havendo
necessidade de moldagens, restaurações temporárias e honorários laboratoriais.
Este sistema permite a confecção e cimentação de restaurações em sessões de no

máximo 2 horas, empregando materiais cerâmicos de última geração em blocos préfabricados com coeficiente de expansão térmica e módulo de elasticidade próximos
ao esmalte dental, com qualidade, estética

e durabilidade. (BUSO, KONNO,

MARTINS, 2004).
Aliado a métodos usados por técnicos dentais, tais como porcelanas sinterizadas,
prensadas e casquetes de material cerâmico, vários métodos baseados na ciência
do computador foram desenvolvidos. (PALLESEN, 2000).
Neste sentido, este trabalho pretende desenvolver uma revisão de literatura
para elucidar a respeito desse novo e revolucionário sistema para a odontologia
moderna que é o sistema CAD/CAM. Será descrita ainda uma técnica restauradora,
utilizada como coroa total em dentes posteriores tratados endodonticamente. Esta

restauração chamada endocrown pode ser produzida pelo mesmo sistema. Ela
possui preparo dental conservador sem necessidade de confecção de núcleo. Após
cimentada através de técnica adesiva, apresenta na sua totalidade resistência 6
fratura. t uma técnica que apresenta grande longevidade, ótima adaptação ao
remanescente dental e mimetismo com o dente natural.

1. SISTEMA CEREC

1.1 Histórico

0 sistema CEREC, CEramic REConstruction (reconstrução cerâmica), foi
desenvolvido em 1980 por um dentista suíço, Werner Mórmann e por um engenheiro
italiano Marco Brandestini e introduzido no mercado pela Siemens em 1985. A
primeira restauração fabricada pelo sistema CEREC foi um inlay, cimentado
adesivamente em 19 de setembro de 1985. (BUSO, KONNO, MARTINS. 2004)

O CEREC I foi a primeira geração do sistema a revolucionar a odontologia
moderna. (figura 1)

Figura 1: equipamento CEREC I

Utilizava o software CEREC Operating System (COS, versão 1 0 1985) que
apresentava limitações gráficas, substituído em 1991 pelo software COS 2.0 e COS
2.1. As três unidades do sistema, captador óptico, computador e fresadora estavam
agrupados em uma única máquina. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
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Algumas desvantagens estavam presentes, incluindo

o

alto custo do

equipamento, no monitor com tela em preto e branco com aumento de apenas 8
vezes e espaço de 50 um para cada pixel usado no desenho da restauração. A
deficiência em capturar e visualizar a imagem dificultava a realização do contorno e
desenho da restauração no computador, produzindo menor fidelidade de contorno e
adaptação. Muitas criticas foram feitas a este equipamento pelo fato de a câmara
fresadora apresentar apenas um disco diamantado, impossibilitando a realização de
esculturas na plataforma oclusal da restauração durante a usinagem do bloco
cerâmico, necessitando de escultura com pontas montadas diamantadas
diretamente na boca do paciente. Apenas restaurações tipo inlay/onlay e limitados
tipos de coroas podiam ser fabricados nesta geração do sistema. (BUSO: KONNO:
MARTINS, 2004)
A segunda geração do sistema, o CEREC II (Sirona Dental), foi introduzida no
mercado europeu em outubro de 1994 e recebeu a aprovação da FDA para ser
comercializado nos EUA em 1996 (figura 2),

Figura 2: equipamento CEREC II

Esta nova geração passou por modificações externas (design) e internas
(software), permitindo ao clinico desenhar

e fresar

uma anatomia oclusal

extrapolando os dados fornecidos pelo remanescente dental e dentes adjacentes,
formando uma superfície oclusal semelhante à pré-existente na dentição higida ou
desenhando e confeccionando uma superfície oclusal compatível com trajetória
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funcional do paciente. Tal melhora se deve ao fato de a câmara fresadora
apresentar aumento da capacidade do motor elétrico fresador associado a um disco
diamantado de menor granulação (64 um) e uma ponta montada diamantada
cilíndrica cambiável

com outras de formatos alternativos, aumentando a

possibilidade de restaurações fabricadas como

inlay, onlay coroas e facetas

laminadas. A tela do monitor, agora colorida, com aumento de 12 vezes e espaço de
25 um para cada pixel usado no desenho, facilitou o procedimento de delimitação
das margens, melhorando a qualidade de adaptação das restaurações. Os novos
softwares (COS) estavam baseados em linhas que definiam

o traçado

da

configuração da cavidade e o cálculo automático do tamanho da restauração, porém
a execução do traçado era visualização e definição de contorno. (BUS(); KONNO:
MARTINS, 2004).
Outro fator relevante da técnica no CEREC II é de que permitia a conservação
de estrutura dental, adaptação orientada de defeitos dos inlays nas paredes
pulpares e axiais, cobertura de cúspides e a organização funcional da anatomia
oclusal. Desta maneira, procedimentos de design e fabricação de coroas cerâmicas
para dentes posteriores eram possíveis. Entretanto, os efeitos de correlação e
modalidades funcionais eram severamente limitadas pela eficiência do computador.
(MORMANN; BINDL, 2000).
Lançado no ano de 2000, CEREC III (figura 3) é a terceira geração da
tecnologia, em que a construção da restauração e o controle do software foram
feitos pela plataforma do Windows NT (Microsoft) integrado a um computador (PC).

Figura 3: equipamento CEREC III

12

As novas tecnologias computacionais foram adicionadas nesta terceira
geração, fornecendo melhor desempenho operacional, com resultados rápidos e de
fácil uso pelo operador. Isto significou menor tempo para desenhar o contorno da
restauração, armazenagem de dados e construção da superfície oclusal. A unidade
fresadora

encontra-se separada do computador central e tela de desenho,

possuindo duas pontas montadas diamantadas para a fresagem, uma cilíndrica e
uma tronco-cônica. As trocas de informações entre as duas unidades podem ser
feitas via ligações por cabo ou onda de rádio, o que possibilita a colocação das
unidades em locais diferentes. Assim, enquanto uma restauração está sendo
desenhada pelo cirurgião-dentista, a outra pode ser fresada com acompanhamento
da equipe auxiliar do consultório. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
Avançando nas pesquisas, conclui-se que o sistema CEREC Ill (Sirona)
ganhou muitas melhorias técnicas sobre o CEREC II, incluindo a câmera intraoral
CEREC 3D, manipulação da figura capturada e a unidade fresadora. (MORMANN;
BINDL, 2000).

Na câmara intra-oral houve modificações que melhoraram a captura e leitura
da imagem. Este procedimento é chamado de impressão óptica em analogia A
técnica de impressão física com material de moldagem. No CEREC Ill, usa-se o
método do principio da triangulação ativa. A câmara projeta um padrão linear sob um
Angulo de triangulação no preparo cavitário e a imagem projetada é registrada.

Quando as linhas projetadas no preparo são visualizadas, o curso das linhas não
mais aparece. Nesta fase, as linhas não aparecem planas, mas deslocadas
suavemente, dependendo da profundidade do preparo. 0 sensor da câmara registra
estes deslocamentos, e o computador calcula a profundidade correspondente do
preparo. A escala de profundidade neste procedimento depende, entre outras
Coisas, do ângulo de triangulação. No CEREC II, a câmara registrava valores de

profundidade de preparo de 6,4 mm, que poderia ser ampliado a 14 mm. No CEREC
Ill, esta limitação foi resolvida com a dupla triangulação, ou seja, a triangulação de
projeção de uma impressão óptica é registrada com dois ângulos de triangulação

separados, permitindo o registro de profundidade de 20 mm. (BUSO; KONNO;
MARTINS, 2004)
Outra característica importante apresentada nesta geração é a unidade
fresadora, com a presença de um escaner a laser (CEREC SCAN) que também

pode ser utilizado para leitura dos preparos num modelo de gesso devidamente

o
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troquelizado

e

adaptado ao equipamento. Pode produzir uma ou múltiplas

restaurações de uma única vez. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
Constata-se que restaurações de CEREC funcionam. Porem uma pergunta
freqüentemente feita 6: "Quão bem elas se adaptam?" Fez-se um experimento pela
empresa Siemens — CEREC que reportou um valor de 50um a 60um de margem na
adaptação (JEDYNAKIEWICZ, MARTIN, 2001).
MORMANN; SCHUG (1997) reportaram uma margem na adaptação de
restaurações MOD de CEREC II de 56 um + ou - 27um. Poucos laboratórios
comerciais conseguem produzir restaurações com este nível de adaptação.
(JEDYNAKIEWICZ; MARTIN, 2001).
A qualidade da adaptação das restaurações confeccionadas pelo sistema
CEREC apresenta valores variados devido ao fato existirem três gerações do
sistema. A primeira investigação clinica começou em 1986, avaliando restaurações
tipo inlay confeccionadas pelo CEREC I (COS 1.0), apresentando valores de
desadaptação entre 140-265 um. A segunda versão do CEREC I, com software COS
2.0, forneceu valores de desadaptação com média de 169 um. Melhora significante
pode ser vista na segunda versão do sistema software COS 2.1, onde a taxa de
fenda marginal estava entre 80-120 um. A segunda geração (CEREC II) apresentou
ganhos sensíveis com fendas marginais na média de 50um. Porém, nos trabalhos
mais recentes, utilizando o sistema CEREC Ill, os valores de fenda marginal
diminuíram sensivelmente, apresentando média de 45 um, valores dentro dos
padrões clinicamente aceitáveis. Não se pode esquecer da curva de aprendizado,
em que se verifica que o tamanho da fenda marginal está relacionado inversamente
experiência do operador ; diretamente à qualidade do preparo dental e á melhora
da durabilidade das fresas nas últimas gerações do sistema. (BUSO; KONNO:
MARTINS, 2004).

1.2 A Técnica CEREC III

Assim como as demais gerações, o CEREC III produz inlays, onlays, coroas,
facetas e coppings a partir de uma impressão óptica. Esta impressão pode ser
realizada em uma única visita, eliminando a necessidade de moldagem, confecção
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de uma restauração provisória

e

honorários

laboratoriais. A restauração

é

desenvolvida e esculpida a partir de um bloco sólido de porcelana ou compósito.
Estes blocos estão disponíveis em uma variedade de cores, ainda podendo ser
caracterizados e glazeados. (ALLEN; SCHNEIDER; ESTEFAN, 2004).

1.3 Blocos para CEREC

Os blocos utilizados em consultório podem ser das marcas: Vita Mark II
(Vitablocs, Vita Zahnfabrik) , Tri-Luxe (Vitablocs, Vita Zahnfabrik), Pro CAD (IvoclarVivadent) e Paradigm MZ (3M ESPE). (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
0 bloco Vita Mark II foi introduzido em 1991, como substituto do original Vita
Mark I. Utiliza finos grãos, com média de tamanho de 4um, de uma porcelana
feldspática com estrutura homogêneas, facilitando o polimento final. Está disponível
na escala clássica da Vita e na escala Vitapan 3D Master. A linha estética
apresenta-se (Esthetic Line) com 20% a mais de translucidez quando comparado
com a escala clássica e, recentemente, foi introduzido

o bloco para dentes

clareados, também com aumento de translucidez. Podem ser caracterizados
extrinsecamente com Kit de pintura fluorescente (Vita Shade Paste) ou porcelana
estratificada (Vitadur Alpha, Vita). Sao encontrados blocos de diferentes tamanhos.
Possuem o dobro de resistência em relação ao esmalte dental, entretanto sofrem
desgaste semelhante. Podem ser empregados para inlays, onlays, coroas anteriores
e posteriores e facetas laminadas. Esta escolha é a mais utilizado clinicamente e

estudos clínicos revelaram que a taxa de sobrevivência de aproximadamente 2.862
restaurações, num período de 4,2 anos, utilizando estes blocos é de 97,4%. (BUSO;
KONNO; MARTINS, 2004).
Já os blocos Triluxe são constituidos em três camadas de cerâmica e estão
disponíveis no mercado desde 2003. São fabricados a partir dos Vitablocs Mark II,

com fina estrutura de cerâmica feldspática. Apresentam três diferentes graus de
saturação e transluscência, possibilitando simular os efeitos características da
dentição natural em relação à translucidez e saturação, melhorando a relação da

restauração com

o

remanescente dental. A camada intermediária (corpo)

corresponde ao grau normal de translucidez, a camada superior (esmalte) é a de
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menor intensidade de cor e mais transluscente e a camada inferior possui a maior

saturação e a menor translucidez. Estão disponíveis em dois tamanhos, seguindo a
escala Vita 3D Master. Sao indicados para a confecção de inlays, onlays coroas
totais anteriores e posteriores e facetas laminadas. (BUSO; KONNO;, MARTINS,

2004).
Os blocos Pro CAD foram introduzidos em 1998 para o sistema CEREC e são

constituídos por uma cerâmica feldspática reforçada por leucita, similar ao Empress
1, porém com partículas cerâmicas entre 0,5 um e 5 um de tamanho, aumentando a
resistência à fratura. Tais blocos seguem as cores da escala Chromoscope. No ano
de 2001, foram introduzidos blocos estéticos com maior grau de translucidez para
dentes clareados. Os blocos Pro CAD possuem blocos com as mesmas dimensões
do Vita Mark 11 e apresenta Kit de pintura e caracterizações extrínsecas seguindo as
cores da escala Chromoscope; podem ser utilizados na confecção de inlays, onlays,
coroas anteriores e posteriores e facetas laminadas. (BUSO; KONNO; MARTINS,

2004).
Lançado no mercado no ano de 2000, o Paradigm MZ100 é um polímero
baseado na composição química da resina composta Z100 (3M ESPE), usando um
processo de fabricação que aumenta o grau de cadeias cruzadas, ou seja, aumenta

o grau de conversão do monômero em polímero. Possui 85% em peso de partículas
de silica-zircônica com tamanho médio de 0,6 um. Disponível nas mesmas cores dos
blocos Vita Mark II na escala clássica, além da cor esmalte translúcido. Apresenta
apenas dois tamanhos de blocos: 1-10 e 1-14. As caracterizações internas e externas
podem sr realizadas com modificadores de cor e tintas de resina (kit Sin fony Magic,

3M ESPE), sem a necessidade de fomos cerâmicos. (BUSO; KONNO; MARTINS,
2004).
As vantagens deste material são a facilidade de ajustes, acabamento,
polimento e reparos em boca. 0 sucesso é relatado na literatura com índice de 90%

após dois anos de acompanhamento clinico e está disponível apenas no mercado
norte americano. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
Os blocos monocromáticos translúcidos fornecem satisfação estética em

restaurações posteriores, tipo inlay e on/ay. Porém, o uso destes blocos na
confecção de coroas anteriores e posteriores pode levar a um resultado estético
insatisfatório. Conseqüentemente, uso adicional de técnicas de pintura extrínseca se
faz necessário nestas situações, tentando imitar características especificas da
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dentição natural como fluorescência, metamerismo, não-uniformidade de superfície e
transluscência. Rech & Hornberger (2002) avaliaram e compararam, esteticamente,
coroas anteriores confeccionadas pelo sistema CEREC: utilizando blocos
monocromáticos, blocos experimentais policromáticos (diferentes camadas de croma
e transluscência) e blocos monocromáticos com pinturas extrínsecas. Concluíram,
desta forma, que a pintura extrínseca fornece melhores resultados estéticos. (BUS();
KONNO; MARTINS, 2004)

2.0 SOFTWARE CEREC 3D

O CEREC 3D é o mais recente software lançado pela Sirona Dental Systems.
Utiliza o mesmo equipamento da geração CEREC III, apresentando uma série de
alterações e características que facilitam, ainda mais, a confecção da restauração
final. (BUSO, KONNO, MARTINS, 2004)
A função 3D permite ao operador rotacionar o preparo e a imagem do
desenho da restauração em qualquer direção para poder visualizá-la de diferentes
ângulos, podendo ver e reconhecer detalhes. Os dentes adjacentes podem ser
recortados e eliminados da tela para facilitar a visualização dos detalhes do ponto de
contato e contorno proximal. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
Neste sistema as funções justaposição e sobreposição são ferramentas que
auxiliam o registro da superfície intacta do dente do preparo. A captura do
antagonista ou do registro de mordida também podem ser usados, sobrepondo sua
imagem sobre o desenho da restauração final. Este passo serve como parâmetro
durante a escultura da superfície oclusal, pois a sobreposição às imagens mostrará
o local em que há contatos excessivos; podendo ser aliviados durante o desenho da
restauração. (BUSO; KONNO, MARTINS, 2004).

O CEREC 3D não mais distingue a linha interna da cavidade mas apenas a
linha do preparo; a qual, em algumas situações, pode ser detectada
automaticamente. Assim, o desenho do preparo se restringe apenas ao contorno de
toda extensão da margem do preparo, procedimento que é rápido, fácil e preciso.
(BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)

3. 0 PREPARO DO DENTE

É sempre desejável que se mantenha

o máximo de estrutura dental

remanescente possível no momento do preparo, principalmente, em respeito As
estruturas de esmalte axial. 0 esmalte axial promove resistência flexural; sem estas
estruturas, o dente está mais susceptível a forças que podem comprometer as
técnicas adesivas. Melhor que reduzir agressivamente

o

dente em sua

circunferência, decidiu-se preservar o máximo possível de esmalte periférico e
preparar o dente para que sofra o mínimo de forças flexurais e preservar estrutura
de esmalte. (PUTICNY, 2004).
A fim de realizar isto, a redução oclusal do preparo deve ser feita de tal forma
a manter suficiente esmalte axial higido para acomodar o material cerâmico a ser

Cimentado. Sendo assim, deve garantir que um mínimo de 2 mm ou mais de
espessura seja disponível sobre as divas funcionais da restauração, para permitir
integridade marginal As forças sobre ela exercida. 0 preparo do dente deve
possibilitar ainda um bom acesso para higienização e acomodar os parâmetros
cimentantes do sistema restaurador. (PUTICNY, 2004).
Pontas diamantadas, como 8881, 6881, 8878 (Komet), 3145 (KG) ou similares
devem ser usadas para produzir a forma da caixa proximal e uma ponta diamantada
cilíndrica de ponta chata como a 6836 (Komet), 2096 (KG), ou similar, deve ser
usada para prover a parede oclusal plana. Tanto as caixas proximais, quanto as
paredes de fundo, são usadas para estabelecer suavidade com margens
arredondadas e lisas que não devem apresentar ângulos muito afilados. 0 preparo
simplificado permite ao dentista reduzir rápida
necessárias. (PUTICNY, 2004).

e eficientemente estruturas
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3.1 Impressão Optica

Para se fazer a captura da imagem do preparo há a necessidade de utilizar
um p6 em spray de óxido de titãnio (figura 4) (CEREC Powder), o quai é aspergido
em igual quantidade (aproximadamente 40um) em toda a extensão do mesmo.

Figura 4: CEREC powder e imagem capturada após a aplicação.

A finalidade deste pó é manter todas as superfícies preparadas com igual
reflexão; já que esmalte, a dentine e os materiais de preenchimento apresentam
diferentes propriedades de reflexão de luz. Obter adequada cobertura com pó de
dióxido de titãnio é essencial para boa captura de imagem, fiel ao desenho da
cavidade. Este procedimento também requer treinamento. (BUSO: KONNO:
MARTINS, 2004)
Deve-se tomar o cuidado para não deixar acumular material em excesso
numa determinada região, em detrimento de pontos da cavidade, distorcendo e
dificultando a visualização e interpretação do desenho e contorno da cavidade na
tela do computador. A região mais critica corresponde à margem gengival, onde
grandes desadaptações podem ocorrer, preenchidas posteriormente pelo cimento
resinoso, criando uma área de fraca resistência ao desgaste. Desta forma, se a
margem do preparo cavitario estiver localizada intrasulcularmente ao nível do tecido
gengival livre, o melhor método para realizar a impressão óptica é sobre o modelo de
gesso. A moldagem nos permite posicionar fios retratores no sulco gengival
facilitando a delimitação e visualização do término da restauração. Já na captura
direta da imagem, mesmo corn isolamento absoluto do campo operatório, não sera
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possível reconhecer com tanta precisão a margem cervical. (BUSO; KONNO;
MARTINS, 2004).
Outro cuidado é com o posicionamento do leitor óptico infravermelho 3D. pois
deve ser centralizado e corn foco absoluto, enquadrado e alinhado na tela do
computador o preparo cavitário, permitindo enxergar todo seu contorno e as paredes
proximais dos dentes vizinhos. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004).
Manter o leitor óptico infravermelho 3D estável e sem nenhum movimento
requer treinamento do operador, pois qualquer movimento realizado durante a
captura da imagem gera distorções que possibilitam visualizar e delimitar o correto
desenho da cavidade preparada. Assim, pode-se realizar um guia em silicone para
facilitar o posicionamento, mantendo o leitor estável sem movimento ou apoiá-lo
sobre a estrutura dental. Para evitar que a câmera intra-oral embace durante a
captura da imagem do preparo cavitário ela é mantida aquecida a uma temperatura
37° C. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004).
Também o tempo da impressão óptica foi reduzido e há a possibilidade de
capturar várias imagens de um mesmo local para seleção posterior da que
apresenta melhor qualidade. A imagem selecionada pode ser aproximada durante a
delimitação das linhas do preparo, melhorando

o contorno, a adaptação e

possibilitando o desenho de mais de uma restauração com a impressão óptica de
apenas uma imagem. (BUSO; KONNO; MARTINS, 2004)
Depois da impressão óptica realizada, a restauração será manipulada no
computador. Para produzir a face oclusal em relação ao dente antagonista. o

software CEREC III possui dois modelos: Correlação ou Base de dados. A
Correlação utiliza a impressão óptica pré-operatória de um registro de cera do dente
ainda não preparado. Enquanto a Base de dados utiliza urna biblioteca virtual de
morfologia dental para criar a anatomia e os contornos da restauração. 0 dente
preparado é capturado em urna única impressão óptica, juntamente com o máximo
de dentes adjacentes possível. A partir dessa impressão óptica, é criado um
"modelo virtual" na tela do computador. Para criar uma oclusão mais acurada ambos
os modos podem utilizar urna impressão óptica adicional de um registro de mordida
e criar um modelo de dente antagonista. (ALLEN; SCHNEIDER; ESTEFAN, 2004).
Os efeitos 3D do software permitem que o modelo rode 360 0 em todos os
planos (figura 5).

21
iSAJ

*f.

Figura 5: Efeito 3D permite rotação de 360 graus em todas os planos
Dentes adjacentes são virtualmente troquelados (figura 6), o que permite uma
visão da estrutura proximal a partir daquele Angulo.

—

Figura 6: Dentes adjacentes troquelados
Rotacionando o modelo virtual, usando os efeitos 3D do software é muito
similar a estar segurando e examinando um modelo troquelado nas mãos. Uma
ferramenta de alinhamento está visível na tela para ajudar a reorientar a imagem
após a rotação. 0 software tem também um icone na tela que permite o operador
visualizar o preparo e a restauração subseqüente de seis vistas: oclusal. cervical.
mesial, distal, bucal e lingual. (ALLEN; SCHNEIDER; ESTEFAN, 2004). ( fi gura 7)

a

Figura 7: software permite rotação de 360 graus para visualização da restauração de
diferentes vistas
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Depois de criar o troquei, o proximo passo é delimitar a linha da margem no
troquei. Previamente, o operador deve ter delimitado os segmentos cervical e axial
da parede pulpar, uma vez que o software 3 cria a margem cavo-superficial. Com o
CEREC 3D, as margens são criadas automaticamente pelo software reduzindo as
chances de erro do operador. (figura 8)

Figura 8: As margens são criadas automaticamente pelo software

Este é o único passo requerido do dentista, durante o processo de design da
restauração. 0 software faz com que isso seja um processo fácil, através de um
localizador de margens automático. Como nas versões prévias do CEREC, a linha
da margem pode ser corrigida durante o processo A capacidade de visualizar o
troquei de qualquer ângulo permite que o dentista defina as margens com mais
facilidade. Uma vez satisfeito com a linha da margem, o software vai desenhar a
restauração e posicionar no troquei para visualização. 0 corte do dente adjacente
pode retornar a tela ou removido outra vez, apenas clicando o botão marcado de
"Trimmed' (aparar). 0 ponto de contato deve ser avaliado e ajustado, clicando o
botão marcado de "Contact" (contato) que se encontra na tela. A linha roxa
representa a altura do contorno; enquanto as areas em vermelho, amarelo. verde e
azul identificam diferentes intensidades de ponto de contato. (ALLEN; SCHNEIDER:
ESTE FAN, 2004). (figura 9)
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9: As áreas em vermelho, amarelo, verde e azul identificam diferentes
Figura 9:
intensidades de ponto de contato.

A restauração pode, agora, ser modificada de várias maneiras. Abaixo da
janela "design" está a janela editar, que oferece ao dentista seis diferentes
ferramentas: Editar, Gotejar. Escalonar, Dar Forma, Posicionar

e Rotacionar.

Clicando o botão "Edit" (editar) dá ao usuário a capacidade de modificar as linhas de
limite do preparo, com a versão do CEREC 3. Clicando o Botão "Drop" (gotejar) abre
a ferramenta de enceramento, permitindo ao usuário adicionar "gotas de cera" a
qualquer area da restauração e dando ao dentista a habilidade de alterar pequenas
áreas da restauração por acrescentar em incrementos contornos dentais de 50 um,
Areas proximais da restauração podem ser modificadas, usando a ferramenta

"Scale" (escalonar). Esta permite ao dentista adicionar nas áreas de contato
incrementos de 25um, deixando possível ajustar a pressão de contato entre os
elementos adjacentes. 0 botão "Shape" (dar forma) permite ao operador adicionar
ou remover material de qualquer área. A ferramenta "Rotate" (rotacionar) permite ao
operador rotacionar a restauração na direção oclusal, cervical, mesial, distal, bucal
ou lingual. A ferramenta

"Position" (posicionar) pode mover a restauração em

qualquer direção. Quando, tanto o botão "Rotate" ou "Position", forem usados: o
software compensa automaticamente, não permitindo a criação de margens abertas.
Estas ferramentas, quando utilizadas, na sua totalidade ou separadamente,
resultam na restauração criada virtualmente pelo operador. (figura 10) A peça
somente será fresada na etapa seguinte. (ALLEN; SCHNEIDER; ESTEF AN, 2004).
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Figura 10: restauração criada virtualmente

3.2 Fresagem

0 preparo capturado pela câmera é projetado na tela do monitor e o software
de desenho é utilizado para planejar e desenhar os parâmetros da restauração:
como a parede de fundo, contato proximal, margem cavo-superficial, anatomia
oclusa!, tamanho e localização das cúspides. Cada um destes parâmetros pode ser
editado com o software para se ter certeza da correta adaptação marginal
reprodução dos contornos desejados. Quando

e da

o desenho está terminado,

o

programa cria um modelo de volume da restauração com os parâmetros préestabelecidos. Estas informações são processadas pelo computador e levadas a
unidade fresadora para iniciar o processo de fresagem. ( fi gura 11) (BUSO, KONNO,
MARTINS, 2004)

Figura 11. Bloco sendo fresado

4. COROAS ENDOCROWN

Restaurar totalmente uma coroa dental de molares e pré-molares tratados
endodonticamente é obter um desafio de prognóstico. Dentes não vitais podem ser
reconstruidos com diferentes sistemas de núcleos

e

pinos. Compósitos

microhibridos e tecnologia de adesão dentinária permite reconstruções dentais sem
pinos metálicos ou cerâmicos. Técnicas adesivas estão agora bem estabelecidas na
clinica odontológica. (BINDL; MORMANN, 1999)
Equipamentos CAD/CAM tornaram possíveis a confecção e a produção
automatizada de "endocrowns" (coroas de retenção na câmara pulpar). Estas são
restaurações cerâmicas que compreendem totalmente a coroa dental e integram
apicalmente sua retenção na câmara pulpar. A porção interna e retenção do volume
da endocrown são elaboradas para adaptar em um preparo endodõritico, que é feito
no caso de dentes posteriores tratados endodonticamente que perderam totalmente
sua porção coronal. (figura 12)

Figura 12: coroa endocrown em três diferentes ângulos

0

preparo endodõntico consiste em uma margem alveolar circular

equigengival e uma cavidade de retenção em toda a câmara pulpar. Coroas
endocrowns

são cimentadas adesivamente neste tipo de preparo. Coroas
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endocrowns unitárias podem ser preparadas, desenhadas, fresadas e cimentadas

adesivamente em uma única consulta. (BINDL; MORMANN, 1999)
Em todos os casos radiografias devem ser tiradas para avaliar o preenchimento do
conduto e a situação periodontal do dente a ser restaurado. Em alguns casos, a
endodontia deve ser novamente realizada para garantir sucesso pós-operatório.
(BINDL; MORMANN, 1999)
A porção oclusal de coroas endocrown é de, normalmente, 3 a 5 mm de
espessura. Estudos in vitro mostraram a resistência a fratura de coroas feitas de
blocos de cerâmica Mark II (Vita) aumenta, quando se aumenta a espessura oclusal.
(BINDL; MORMANN, 1999)
A porção central da cavidade retentiva da câmara pulpar é preenchida integralmente
pela parte retentiva apical da coroa endocrown. Esta parte de retenção integrada
não promove qualquer retenção macromecânica, como seria necessário em
restaurações coronárias convencionais. Entretanto, deve-se assegurar que, através
da cimentação adesiva, o estresse lateral que ocorre durante o contato de trabalho e
balanceio, é transmitido as paredes da câmara pulpar. Quanto mais profunda for a
ancoragem na cavidade pulpar, maior o potencial da superfície lateral do dente e da
coroa de serem usados para retenção adesiva e a transmissão de forças
mastigatórias a raiz. A quantidade e direção destas forças são desconhecidas.
(BINDL; MORMANN, 1999)
As coroas CEREC endocrowns, fabricadas tanto direta como indiretamente,
são econômicas em termos de dinheiro e tempo; por não necessitar de pinos de
retenção ou núcleos fundidos. A técnica de endocrown elimina carga maxima no
canal radicular que poderia ser causado por núcleos e pinos. (BINDL: MORMANN,
1999)
A técnica adesiva previne falhas e degraus na região de interface, assim
como a penetração de microorganismos. Restaurações adesivas podem reduzir a
penetração de microorganismos de coronal para apical, contribuindo , desta forma,
com o sucesso do tratamento endodôntico. (BINDL; MORMANN, 1999)
Em um trabalho realizado por Tobias Otto (2004), provou que, após um ano
de estudo longitudinal, coroas

endocrown

cimentadas adesivamente em 10

pacientes não apresentaram qualquer tipo de falha. Em particular, fraturas ou perda
de retenção não foram encontradas. Todos os pacientes ficaram satisfeitos com a
aparência e o conforto da restauração. Não foram relatados casos de impactação
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alimentar. Os pacientes não se queixaram de qualquer desconforto persistente após
a cimentação das restaurações. (BAHNHOFSTRASSE, 2004)

CONCLUSÃO

Conclui-se com este trabalho que

o sistema

CEREC trouxe para a

odontologia um avanço tecnológico anteriormente desconhecido. Desenvolveu a
capacidade de o dentista produzir restaurações cerâmicas no consultório sem a
necessidade de auxilio laboratorial. Tais restaurações podem ser confeccionadas e
ainda cimentadas adesivamente em uma única sessão.
Todas as gerações do sistema CEREC passaram por modificações internas e
externas no intuito de melhorar e se adaptar às necessidades do dentista.

0 CEREC I apresentava limitações de funcionamento pelo fato de possuir
apenas um disco diamantado na câmara fresadora. Isso não permitia a confecção de
anatomia oclusal, esta tendo que ser realizada diretamente na boca do paciente

após a cimentação; além desta deficiência, apresentava pouco aumento do desenho
na tela do computador, que era em preto e branco. Tais procedimentos dificultavam
a visualização do preparo e conseqüentemente limitava o desenho da restauração.

Já no CEREC ll houve algumas mudanças, entre elas, a mais relevante se
deu ao fato de a câmara fresadora associar um disco diamantado a uma ponta

diamantada; tornando possível a organização funcional da anatomia oclusal na
restauração a ser fresada. Porém, os efeitos de correlação e modalidades funcionais
eram severamente limitados pela pouca eficiência do computador.
Por fim, a terceira geração (CEREC Ill), lançada no ano de 2000, teve

modificações

na tecnologia

computacional;

fornecendo melhor desempenho

operacional, com resultados rápidos e de fácil uso pelo operador. Conclui-se que o
sistema CEREC Ill ganhou muitas melhoras técnicas sobre a geração anterior,
incluindo a camera intraoral 3D, manipulação da figura obtida por impressão óptica e
a unidade fresadora. Pôde-se constatar uma melhora significativa na adaptação da
peça ao dente preparado.
Com o avanço dessa tecnologia, tomou-se possível restaurar, totalmente,
dentes posteriores tratados endodonticamente, em uma única sessão. As
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restaurações endocrown compreendem totalmente a coroa dental e integram
apicalmente sua retenção na câmara pulpar.
0 sistema CEREC, pelo fato de utilizar blocos pré-fabricados de cerâmica ou
compósito, permite que suas restaurações sejam cimentadas adesivamente. Esta
técnica diminui o risco de falhas, aumentando, assim, a longevidade da restauração.
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