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RESUMO
Atualmente, a Dentistica tem passado por transições a partir do desenvolvimento de
novos materiais e técnicas adesivas, enquanto existe uma tendência de
questionamento e conseqüente abandono dos procedimentos tradicionais. Hoje em
dia, a questão da estética facial ou do visual estético de um indivíduo está
relacionada com a estética dental e por isso dentes escuros ou amarelados, mal
colocados ou simples falta de um dente pode impor a este indivíduo
constrangimento e embaraços no simples ato de dar um sorriso. Desta forma
entende-se a importância de estudar os diversos tipos de materiais utilizados com
esse fim estético, justificando-se este estudo. Dentre os sistemas modernos mais
utilizados para esse fim, pretende-se mostrar toda a gama de materiais utilizados
para inlays, onlays e overlays que trazem resultados cada vez melhores. Os
inlays/onlays/overlay de resina de consultório oferecem melhor adaptação marginal
se forem comparados ás de porcelanas, além de necessidade de menos ajustes
internos no momento da cimentação. Possuem menor friabilidade, que vem a
resultar em maior facilidade de manipulação no período anterior a cimentação.
Diante da exigência da sociedade, que hoje se faz presente, de associar-se a
estética à qualidade, mesmo no caso de dentes posteriores, para restaurar os
mesmos, prevendo a preservação ou o restabelecimento da estética dental, diversas
técnicas tem sido propostas, entre elas o IPS Empress II e o cerec que foram
abordados neste estudo.

ABSTRACT

Currently, the Dentlstic has passed for transitions from the development of new
materials and adhesive techniques, while it exists a trend of questioning and
consequence abandonment of the traditional procedures. Nowadays, the aesthetic
question of the face one or the aesthetic appearance of an individual is related with
aesthetic the dental one and therefore dark or yellowish teeth, badly placed or simple
lack of a tooth can impose to this individual constaint and embarrassments in the
simple act to give a smile. Of this form importance is understood it to study the
diverse types of materials used with this aesthetic end, justifying this study. Amongst
the used modern systems more for this end, it is intended to show to all the gamma
of materials used for inlays, onlays and overlays that they bring resulted each time
better. Inlays/onlays/overlay of doctor's office resin offers to adaptation delinquent
better will have been compared with the ones of porcelains, beyond necessity of little
internal adjustments at the moment of the face-hardenings. They possess minor
friability, that comes to result in bigger easiness of manipulation in the previous
period the face-hardenings. Ahead of the requirement of the society, that today
becomes gift, to associate aesthetic it to the quality, exactly in the posterior tooth
case, to restore the same ones, foreseeing the preservation or the aesthetic
reestablishment of the dental one, diverse techniques have been proposals, between
them the IPS Empress II and cerec that they had been boarded in this study.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, a Dentistica tem passado por transições a partir do
desenvolvimento de novos materiais e técnicas adesivas, enquanto existe uma
tendência de questionamento

e

conseqüente

abandono dos procedimentos

tradicionais. Contudo, essa rápida evolução leva a uma obrigação de partir-se para
uma atualização continua e para uma procura de novos caminhos (BODINI, 2002).
Este fato recebe respaldo dos novos valores abraçados pela sociedade, que
passou nos últimos tempos a dar grande importância à estética, e por isso mesmo
expressando o desejo de não ter em sua boca restaurações metálicas consagradas,
como as incrustações a ouro e em amálgama de prata, e passando a preferir a
utilização de materiais estéticos como a porcelana e os polimeros. Materiais esses,
que possuem boas propriedades áticas de absorção, refração, transmissão e
reflexão da luz, ou seja, qualidades que as restaurações metálicas não possuem e
atendem os desejos dos pacientes com relação à estética bucal.
A partir dessa nova visão social, a Odontologia Estética se viu obrigada a
também evoluir. Pode-se identificar quatro etapas bem definidas pela qual a mesma
passou: a descoberta do condicionamento ácido em esmalte (BUONOCORE,1955);
a formulação da resina de consultório (BOWEN, 1964); o condicionamento ácido
total (FUSAYAMA, 1979) e,

fi nalmente a veri fi cação da camada híbrida em

microscopia eletrônica da varredura (NAKABAYASHI, 1992), sendo esta a estrutura
responsável pela adesão dos materiais estéticos na estrutura dental. Assim sendo,
foram desenvolvidos materiais estéticos, que pudessem ter adesão á estrutura
dental, de forma a promover retenção do material ao dente e vedação da interface
dente/restauração

e

para isso tornaram-se disponíveis novas possibilidades
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restauradoras que utilizam materiais resinosos ou cerâmicos, dando origem a uma
nova tendência de uma odontologia que faz uso dos adesivos (BODINI, 2002).
Em relação ao preparo das restaurações: inlays, onlays e overlays não
existe diferença nas características de confecção, mas apenas na extensão. Desta
forma pode-se dizer que inlay refere-se ao preparo intracoronário, onlay, quando
existe envolvimento de uma das duas cúspides e overlay, quando há o envolvimento
de todas as cúspides.
Hoje em dia, a questão da estética facial ou do visual estético de um

indivíduo está relacionada com a estética dental e por isso dentes escuros ou
amarelados, mal colocados ou simples falta de um dente pode impor a este indivíduo
constrangimento e embaraços no simples ato de dar um sorriso. Desta forma
entende-se a importância de estudar os diversos tipos de materiais utilizados com
esse fim estético, justificando-se este estudo.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2. 1 INLAY, ONLAY E OVERLAY

De acordo com Garone Netto e Burger (1998) os preparos conservadores,
até então, só eram possíveis quando o comprometimento de estrutura dental fosse
pequeno. Com o advento das técnicas adesivas de restauração associadas aos
métodos restauradores indiretos tornou-se possível fazer um preparo mais
conservador em dentes com grande destruição coronária e grande perda de
estrutura dental.
Para os autores, as restaurações indiretas permitem a proteção do dente
fragilizado e a reconstituição de uma área extensa da coroa dental. As restaurações
indiretas podem ser do tipo inlay (intracoronária), onlay (extracoronária) ou overlay.
A restauração inlay é indicada para dentes com estrutura remanescente sadia
sufi ciente sem necessidade de proteção, visando apenas restaurações a estrutura
perdida. A onlay é indicada quando se necessita proteger a estrutura dental
remanescente.
0 termo overlay significa que a restauração contém o preparo e por isso
deve obrigatoriamente recobrir todas as cúspides.
As restaurações indiretas inlayslonlays podem ser executadas com ligas
metálicas, resinas compostas de laboratório ou consultório,

e finalmente de

porcelanas.
Contrariando a crença de que as restaurações inlaylonlay/overlay foram
criadas recentemente, Qualtrough (1990) em uma pesquisa desenvolvida relatou
que a conveniência de restaurações intracoronárias de porcelana em dentes
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posteriores foi reconhecida a cerca de um século atrás, bem antes da introdução do
amálgama na odontologia. Desta forma, pode-se dizer que muitos dos materiais que
são utilizados atualmente, partiram de refinamentos tecnológicos destes sistemas de
porcelana (BANKS, 1990; TODESCAN E BOTTINO, 1996).
Para Baratieri (2001) os preparos para inlay e onlay possuem algumas
características em comum, como a retenção, a estabilidade e a expulsividade, sendo
que os princípios de preservação da estrutura dental devem ser respeitados. Para
aumentar a retenção pode ser realizado sulcos, canaletas, caixas ou pins.

2.1.1 Indicações para Inlays/Onlays/Overlays

Para Garone Netto e Burger (1998) os dentes tratados endodonticamente
ficam muito fragilizados. 0 acesso à polpa se faz pela remoção do teto da câmara
pulpar que age como uma viga de resistência unindo as paredes vestibulares,
linguais ou palatinas, mesiais, distais entre si, ajudando a destruir as cargas
mastigatórias. A restauração indireta overlay deve cobrir todas as cúspides
assegurando a proteção mecânica do remanescente dental.
Garone Netto e Burger (1998) a fi rmaram que em casos de doença
periodontal avançada após o tratamento periodontal e aprendizado correto de
higienização pelo paciente, pode-se muitas vezes promover sua ferulização com os
dentes contíguos através de restaurações indiretas, garantindo permanência maior
do dente na boca e dando condições para o periodonto de sustentação ou suporte
se restabelecerem. As ameias das

inlays/onlays/overlays ferulizadas devem

promover acesso para uma higienização correta dessas áreas.
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Ainda colocam que, em casos de restaurações amplas da face proximal a

inlay/onlay/overlay reconstrói mais facilmente a anatomia perdida e contato correto
favorecendo a integridade periodontal.
Para Baratieri (2001) a perda de contornos vestibulares e lingual ou palatino
pode proporcionar inflamação na gengiva marginal devido ao acúmulo de resíduos

alimentares

ou

traumatismos

diretos dos

alimentos.

Nesse caso uma

inlay/onlay/overlay pode devolver um contorno adequado as bossas vestibulares e
linguais ou palatinas.

0 autor afirma que, geralmente a perda de um elemento dental favorece a
extrusão do seu antagonista. Na correção do espaço protético presente faz-se
necessário um ajuste na altura do dente que sofreu a extrusão. Este ajuste é obtido

após desgaste e restauração que restabelece um nível de oclusão ideal.
Garone Netto e Burger (1998) colocaram que a restauração indireta também
está indicada como opção restauradora em casos de bruxismo ou intercuspidação
profunda, proporcionando uma condição de oclusão correta.
Outra indicação é para os dentes gretados, que são dentes que sofreram
fraturas incompletas, incluindo o esmalte e a dentina em diversas profundidades,
atingindo, muitas vezes, a polpa. A restauração desse dente deve oferecer proteção
contra as forças de oclusão normais. A restauração indireta está indicada, pois ao
recobrir e envolver o dente mantém as porções trincadas estabilizadas e protegidas,
evitando assim a

progressão da fratura pela ação das cargas mastigat6rias

(GARONE NETTO E BURGER, 1998).
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2.1.2 Indicações para lnlays/Onlays/Overlays Estéticas

De acordo com Vieira; Garáfalo

e

Mello (1995)

e

Hirata

(s/d) a

inlay/onlay/overlay estética não possui como única indicação a estética, que muitos
pacientes solicitam. Os materiais utilizados nas restaurações indiretas estéticas são
as resinas de laboratório e consultório e, principalmente, a porcelana, pois
proporcionam um resultado estético altamente desejável além de reproduzir detalhes
anatômicos exatos.
Os autores enfatizaram que a inlay/onlay estética necessita de um volume
minimo de material para não se fraturar. As resinas de consultório ou de laboratório
e de porcelanas adquirem resistência com uma espessura minima de 1,5 a 2,0 mm

nas proximais e oclusal. Assim, mesmo com as técnicas adesivas modernas, áreas
que possuam pouca espessura e sujeitas a estresse oclusal muito provavelmente se
fraturarão.
Garber

e

Goldstein (1996) colocaram que os dentes tratados

endodonticamente, normalmente apresentam grande destruição que permite a
confecção de restauração indiretas com a espessura necessária. Além disso, as
técnicas adesivas de cimentação garantem um reforço importante à estrutura dental
remanescente.
Eles justificaram que os dentes maduros apresentam uma câmara pulpar
muito pequena permitindo um volume apropriado para a inlay/onlay estética, o que
não ocorre com dentes jovens.
Para Garone Netto e Burger (1998) as margens supragengivais podem
garantir uma cimentação adesiva mais eficiente, pois é mais fácil excluir o exsudado
das margens gengivais mesmo sem o isolamento absoluto, um recurso importante
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neste tipo de cimentação. Quando a cimentação adesiva é realizada com margens
supragengivais devidamente isoladas, a presença de microinfiltração, sensibilidade
pós-operatória e cárie recorrente são muito reduzidas e o controle clinico dessas
áreas torna-se bastante facilitado.

2.2 MATERIAIS UTILIZADOS NAS RESOLUÇÕES ESTÉTICAS

Segundo Baratieri (2001) pode-se utilizar muitos materiais nas resoluções
estéticas, entre eles, as resinas de consultório; cerômeros; coroas metaloplásticas,
metalocerâmicas e, atualmente, as coroas de porcelana livres de metal (metalfree).
Assim sendo, Bodini (2002) acredita que a partir destes materiais, pode-se
estabelecer uma divisão das restaurações estéticas, de maneira bastante simplista,
em dois grandes grupos: os de inserção direta e de inserção indireta. Ele afirmou
que ao se analisar as restaurações livres de metal, pode-se citar como vantagem o
fato de que estas refletem a luz com mais naturalidade, já que por não possuírem
metal sob a cerâmica, a camada opaca torna-se menor.

2.2.1 Resinas de Laboratório

Para Fonseca et al. (2004) os cerômeros são materiais de revestimento
estético, com alto teor de cargas inorgânicas, graças ao emprego de microparticulas
cerâmicas. Pode ser usado sobre metal e sobre estruturas de fibras FRC (fibrereforced composite) possibilitando a confecção de próteses que combinam a estética
das cerâmicas e a simplicidade das resinas.
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De acordo com Koczarski (1998) resultam da combinação adequada de
finíssimas partículas de cerâmica (entre 0,04 e 1 microns), com um alto grau de
carga (aproximadamente 75-85% em peso), e uma matriz orgânica de polímeros,
que preenche os espaços intermediários.
Para Mandarino (2003) cerômeros são polimeros otimizados por cerâmica,
sendo indicados para inlays/onlays/overlay e coroas. Existe ainda o Cerec que são
confeccionados a partir de blocos de porcelana ou resina composta que são
frezados por comandos computadorizados. Após o preparo cavitário faz-se a
captação desta imagem, que é jogada para um computador que vai acionar a
frezadeira. Portanto, estas próteses são feitas de uma maneira computadorizada.
Para ele os cerômeros são considerados resinas microhibridas com uma
proporção de partículas minerais (cerâmicas) alta, sendo aproximadamente 70% em
peso com diâmetro de 0,7 mm variando conforme a marca comercial.
D'Alpino (2000) afirmou que as cereimeros são modernos sistemas de

polímeros com carga cerâmica, unindo as vantagens das porcelanas odontológicas
com a praticidade das resinas de consultório.
Segundo Queirós Junior; Busato e Coelho (2003) podem ser apontadas
como propriedades clinicas dos cerômeros, a resistência flexural elevada; facilidade
de fabricação; resistência melhorada, facilidade de reparo intra-oral; pouco ou
nenhum desgaste nos dentes antagonistas; boa estabilidade de cor; alto grau de
polimento pós-cimentação, entre outros.
Segundo Simonetti (1997) sua resistência à abrasão é superior â das resinas
de consultório, bem como a sua estabilidade. Podem ser utilizadas em associação
com estruturas FRC (por exemplo: Targis Vectris) ou sobre estruturas metálicas,
como revestimento estético.
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De acordo com Hirata; Mazzetto e Yao (s/d) alguns materiais tem se
desenvolvido e evoluído bastante recentemente, entre elas as resinas compostas
laboratoriais. Essas resinas têm sido indicadas de acordo com as individualidades de
cada caso, para inlayslonlaysloverlay.
Adept Report (1998) mostrou que a composição das resinas de laboratório
de primeira geração apresentam cargas inorgânicas de tamanho variado de 0,04 a 1
micrometros. A quantidade de carga contida é o dobro do conteúdo de matriz
orgânica, sendo que esse aumento possui efeito nas características mecânicas do
material e a redução do volume de matriz leva a redução da contração de
polimerização e do processo de desgaste intra-oral.
Hirata; Mazzetto e Yao (s/d) apresentaram como vantagem da utilização de
sistemas laboratoriais a quantidade de opções para manipulação estética de cores
e uma melhor dinâmica de luz.
Touati

e Aidan (1997)

ponderaram que novas resinas compostas

laboratoriais foram colocadas recentemente no marcado, tornando-se alternativas
para a cerâmica em algumas situações clinicas. Estes novos materiais possuem
uma série de características que permitem agrupá-los em uma classificação comum,
tais como: contração de polimerização minima, boa união com o metal dos coppings
(a despeito da liga utilizada), resistência à abrasão similar àquela apresentada pelo
esmalte e alta porcentagem de partículas inorgânicas por volume (66% em média).
Além disso, as partículas inorgânicas são diferentes daquelas presentes nas resinas
de consultório existentes até então na forma (mais compridas, ao invés de
redondas), tamanho (maiores, com tamanho médio de 1 a 5 micrômetros)

e

composição (geralmente, bário, silica ou cerâmicas). Desta forma, as resinas
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laboratoriais que possuem as características descritas são classificadas pelos
autores citados como resinas compostas laboratoriais de segunda geração.

2.2.2 Resina de Consultório

Phillips (1978) afirmou que a resina de consultório é constituída de uma fase
orgânica e outra inorgânica apresentando alta resistência e baixa contração de
polimerização. As resinas passaram a ter partículas pequenas que anteriormente
eram grandes (macroparticulas)

e com a união das macroparticulas

e das

microparticulas originaram-se as resinas híbridas (mistura), nota-se que quanto mais
fase inorgânica melhores as propriedades, dependendo também do tipo de partícula
inorgânica.
Para o autor, existem dois tipos: as químicas e as físicas (fotopolimerizáveis)
e são utilizadas em todos os tipos de restauração sendo possíveis na técnica
adesiva.
Para Hirata; Mazzetto e Yao (s/d) tanto a resistência tensional quanto a
compressiva são superiores a da resina acrílica, isso se deve ao fato do reforço com
a parte orgânica (BIS-GMA). Possui um módulo de elasticidade alto e são muito
mais duros que as resinas acrílicas e menos vulneráveis à abrasão. 0 tamanho das
partículas influi na resistência à fratura. Há uma falta de resistência ao desgaste,
apesar de suas propriedades de resistência serem um pouco inferiores as do
amálgama.
Garber e Goldstein (1996) afirmaram que por causa do maior peso molecular
e do efeito da substância, a contração de polimerização das resinas de consultório é
muito menor que as das resinas acrílicas para restaurações. Com menor contração
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de polimerização

o material pode ser usado na forma de pasta, tornando

desnecessários os métodos de aplicação mais complicados.
Para McLaren et al. (1999) o uso de resinas direto em dentes posterior é
indicadas em casos clínicos em que exista uma quantidade considerável de
estrutura dental. Assim, os autores indicaram as inlays/onlays de resina de
consultório no caso de restaurações amplas de dentes posteriores, quando o istmo
oclusal for maior do que a metade da distância intercuspidea ou quando o preparo
envolver uma ou mais cúspides, e uma restauração estética e adesiva seja
necessária em um dente em que a cobertura com coroa total não seja desejada.
Sendo contra indicados em situações onde existam cavidades pequenas;
impossibilidade de isolamento; margens cavitárias sub-gengivais; estresse oclusal
acentuado e dentes com coroa curta.
Serra; Paulillo e Francischone (1996) afirmaram que as restaurações
semidiretas e indiretas com resina de consultório não requerem a cobertura de
cúspides como medida preventiva ou no sentido de reforçar a estrutura dental. No
caso da utilização de porcelanas, a principal vantagem que foi apontada pelos
autores é o fato de serem executadas mediante uma técnica menos critica na etapa
laboratorial, o que em principio, os torna mais baratos do que os similares de
porcelana. No caso de um reparo ser necessário, os inlays/onlays em resina de
consultório são mais facilmente reparados.
Behle (1997) indicou o uso no tratamento das trincas dentais. Hirata,
Mazzetto e Yao (s/d) mostram que as indicações de inlays/onlays/overlay de resina
de consultório são as mesmas das porcelanas.
Fonseca et al. (2004) propuseram a utilização de resinas de consultório de
uso direto nos casos de inlay/onlay/overlay com o objetivo de minimizar o estresse
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gerado pela linha de união quando da fotoativação do compósito. Lambert (2000)
indicou ainda esta utilização para possibilitar uma melhor devolução da forma
perdida pelo elemento dentário.
Para Serra; Pauli lo e Francischone (1996) as contra indicações da utilização
dos inlays/onlays/overlay de resinas de consultório em casos de restaurações
indiretas podem ser descritos como a ocupação de duas sessões clinicas para

confecção da restauração no método indireto; susceptibilidade de erro nas etapas
envolvidas; necessidades de preparos expulsivos; tendência do desaparecimento de
textura e polimento; necessidade de cimentação.

2.2.3 Cerâmica

De acordo com Mezzomo (1994) as restaurações de porcelana para dentes
posteriores devem ser consideradas quando a estética for um fator importante na

substituição de restaurações com falha e quando fratura de cúspide tiver ocorrido.
São indicadas em dentes tratados endodonticamente onde há necessidade de
cobertura parcial. E quando da existência de coroas de porcelana nos dentes
vizinhos.

Nasedkin (1988) indicou o inlay de porcelana para dentes relativamente
intactos, pacientes jovens livres de cáries e com poucos amálgamas.
Burke e Qualtrough (1994) indicaram a restauração indireta de porcelana
para pacientes com bom hábito de higiene oral, quando houver substância dental

suficiente

para a

remanescente

está

adesão,
indicado,

dentes no qual

reforço/proteção

da estrutura

quando a restauração não for sobrecarregada

oclusalmente, em casos de restauração da dimensão vertical e estabelecimento de

e_; 3 3
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cúspides guias de oclusão, e idealmente onde toda a margem cavitaria estiver em
esmalte. Eles citaram também que a maior indicação para o uso de restaurações de
porcelana é em casos que requerem um alto nível de resistência ao desgaste.
Vieira et al. (1995) disseram que este material também pode ser utilizado
como retentor de próteses adesivas diretas, o que é discutido por outros autores
citados neste trabalho.
Quanto as contra-indicações destas restaurações a maioria dos autores
concordaram em contra-indicá-la para pacientes com bruxismo (NASEDKIN, 1988;
BANKS, 1990; MEZZOMO, 1994).
Entre as limitações relatadas por Banks (1990) estavam: dentes com coroa
clinica pequena e com polpa volumosa; quando houver incapacidade de manter um
campo operatório seco; dentes necessitando de pequenas restaurações estéticas
que seriam melhor serem restaurados com resina de consultório direta e quando os
dentes antagonistas tiverem restaurações grandes de resina.
Nasedkin (1988) citou os dentes tratados endodonticamente em que haja a
necessidade de confecção de pinos como contra-indicados para este tipo de
material.
Mezzomo et al. (1994) não aconselharam o uso destas restaurações em
pacientes com higiene oral pobre ou motivação inadequada. Dentes com grandes
destruições coronárias e com margem subgengivais são contra-indicações também
descritas pelos autores.
Para Hirata (s/d) as restaurações indiretas em porcelana, dos sistemas
cosméticos, talvez seja o mais antigo e, portanto com uma maior casuística entre os
profissionais. Em se tratando de estética a porcelana é a que apresenta melhores
resultados, porém tem a desvantagem de ser friável, não permitindo o ajuste da
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oclusào antes da cimentação. É uma técnica sensível e as provas com relação a
adaptação, cor e contatos interproximais devem ser feitas com extremo cuidado para
evitar fraturas.
De acordo com Rego; Silva e Araújo (1997), com o advento dos cerômeros,
os blocos de porcelana dividem hoje a preferência entre os profissionais da
odontologia. Mas, sem dúvida alguma a porcelana é superior em estética aos

cerômeros, permitindo uma gama maior de caracterizações e uma aproximação
maior em relação aos dentes naturais.

2.2.3.1 Empress II

Conforme Hilgert et al. (2001) o sistema IPS EMPRESS II utiliza pastilhas de

cerâmica de di-silicato de litio que são fundidas e injetadas sobre pressão em um
molde, previamente obtido através de um enceramento, cujo padrão de cera é

incluído num revestimento especial, formando assim o molde. É uma técnica que
tem como vantagem principal um alto grau de adaptação marginal, uma vez que a
porcelana é injetada e mantida sobre pressão.
Para Ricci; Jorge e Fonseca (2003) é indicado principalmente para coroas

unitárias, blocos, facetas laminadas, inlays/onlays e pontes fixas de 3 elementos em
cerâmica pura. Os materiais de estratificação (cor e caracterização) são aplicados
sobre o núcleo básico de dentina cromatizada (cerâmica vítrea de leucita) que
apresenta como vantagem o efeito camaleão. Embora seja uma técnica não muito
divulgada no Brasil tem como grande vantagem a adaptação e estética.

Arcari; Araújo e Araújo (2005) mostraram um caso clinico onde, uma
paciente de 23 anos com primeiro molar inferior direito apresentava uma restauração
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MOVL deficiente de amalgama, demonstrando fraturas no corpo e nas margens e
também, severa corrosão foi submetida a colocação de um onlay cerâmico de IPS
empress com o objetivo de devolver a função e estética deste dente com sucesso
como se pode veri fi car pela figura 1.

FIGURA 1 — ANTES E DEPOIS DE ONLAY CERÂMICO DE IPS EMPRESS

FONTE: Arcari; Araújo e Araújo (2005, p. 42 e 48).

Para Oliveira et al. (2002) o sistema IPS Empress baseia-se na técnica de
cera perdida, na qual padrões esculpidos em cera são incluidos em um revestimento

refratário especifico, colocados em forno para que se possa fazer a prensagem da
porcelana derretida. A caracterização da restauração pode ser realizada através de
pintura superficial (maquiagem) ou através de estratificação de camadas (coping).
Os autores mostraram que uma das vantagens do sistema é a possibilidade de
condicionamento da superfície da restauração com acido hidrofluoridrico e da

cimentação com técnicas adesivas e cimentos resinosos.

2.2.3.2 Cerec

Segundo Araújo; Mazer e Liu (1995) o sistema Cerec é indicado para inlays-

onlays e coroas de porcelana confeccionados a partir de blocos de porcelana ou
resina composta que são frezados por comandos computadorizados. Após o preparo
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cavitário faz-se a captação desta imagem, que é observada por um computador que
vai acionar a frezadeira. Portanto, estas próteses são feitas de uma maneira
computadorizada. A grande vantagem do sistema é que estes blocos são feitos em
uma única consulta e, portanto, dispensam a confecção de provisórios. Se o
profissional não conseguir fazer estas próteses em uma única consulta, o sistema
deixa de ser vantajoso uma vez que o ajuste da oclusão é feito direto na boca do
paciente, a porcelana não pode ser caracterizada e glazeada, e um provisório deve
ser confeccionado e cimentado. Isto, aliado ao alto custo do equipamento seria uma
contra-indicação do sistema na confecção de resinas indiretas e coroas. Entretanto,
um profissional competente que consegue fazer o preparo, captar a imagem, fazer o
bloco e cimenta-lo na mesma consulta torna a técnica atraente.
Para Buso et al. (2004) o sistema Cerec evoluiu muito nos últimos anos,
trazendo modificações capazes de melhorar

e

facilitar a fabricação das

restaurações. Iniciou-se com o Cerec I e atualmente se encontra na terceira
geração, o Cerec III.
Hilgert; Caazans e Baratieri (2005) apontaram que os estudos clínicos
relacionados a utilização do sistema Cerec 1 e 2 em inlays/onlays mostram que no
período de 4,2 anos, cerca de 97,4% das restaurações obtiveram sucesso clinico e
uma longevidade boa. Com relação ao sistema Cerec 3, ainda muito recente, os
resultados das primeiras observações se mostram promissores como se pode
verificar na figura 2.
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FIGURA 2— COROAS CERÂMICAS PRODUZIDAS PELO SISTEMA CEREC 3

FONTE: Hilgert; Caazans e Baratieri (2005, p. 208).

Para os autores apesar do custo elevado do equipamento, as características
do sistema, como a facilidade de produção das restaurações, disponibilidade de
materiais restauradores de qualidade, adequada adaptação das restaurações aos
preparos, mostraram esse método como uma alternativa de qualidade para

restaurações indiretas.
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3 PROPOSIÇÃO

A Odontologia estética tem experimentado muitas transformações nestes
últimos anos, tanto técnica, quanto cientificamente falando. Atualmente os
profissionais podem contar com opções por restaurações diretas e indiretas nas
soluções estéticas de seus pacientes, estes últimos manifestam desejos por
restaurações livres de metal, que apesar disso, sejam ainda duráveis. Assim, dentre
os sistemas modernos mais utilizados para esse fim, pretende-se mostrar toda a
gama de materiais utilizados para inlays, onlays e overlays que trazem resultados
cada vez melhores.
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4 DISCUSSÃO

Queirás Junior; Busato e Coelho (2003) afirmaram que os cerômeros são
uma alternativa a se considerar para a realização de restaurações indiretas estéticas
com sucesso clinico. Discutindo as propriedades dos cerômeros, Koczarski (1998),
corroborou com esta idéia, fazendo referência a utilização dos mesmos como
alternativa para restaurações diretas, com as vantagens de menor contração de
polimerização e desgaste.
Fonseca et al. (2004) contestaram a utilização afirmando que os cerômeros
apresentam uma instabilidade de cor e fratura sob estresse oclusal, citando
também, que a estrutura dos mesmos tem em sua composição um material híbrido,
com partículas cerâmicas submicrométricas, envoltas por uma matriz orgânica.
Contrariando esta idéia, Mandarino (2003) a fi rmou que estas partículas formam ima
estrutura tridimensional, o que permite que o material tenha estética natural, melhor
desgaste a abrasão, alta resistência flexural e dureza similar â do esmalte.
D'Alpino (2000) concordou com a argumentação dos autores e acrescentou
que este material, devido a polimerização complementar decorrente de uma
atmosfera de nitrogênio, possui suas propriedades mecânicas e estéticas elevadas.
Contudo destacou aspectos desfavoráveis da utilização para restaurações indiretas,
tais como, a sensibilidade da técnica, ocasionalmente a presença de trincas e
fraturas, falhas de adesão parciais ou totais e dificuldade de reparo intraoral.
Simonetti (1997) apontou como indicações da utilização dos cerômeros para
inlays, onlays e coroas totais, sendo que neste último caso, em coroas clinicas não
muito curtas. Concordando com este, Queirós Junior; Busato e Coelho (2003)
complementaram que as características na sua utilização para inlays, deve ser
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destacada a melhor aquisição de pontos de contato e contorno interproximais em
comparação com o uso de cunhas e matrizes na técnica direta. Os autores
colocaram ainda que, aliadas à conservação da estrutura dental, as propriedades
estruturais dos cerômeros contribuem para um melhor comportamento clinico
destes.
Para Behle (1997) a utilização da resina laboratorial é uma opção mais
conservadora e funcional do que coroas totais, desde que a situação seja adequada.
No que concordaram Hirata; Mazzetto e Yao (s/d) que comentaram que os objetivos
de qualquer restauração atualmente deveria resultar em menor desgaste dental
possível e menor perigo ao periodonto, mantendo assim, a vitalidade pulpar e
oferecendo estética natural e mantendo a longevidade da estrutura.
De acordo com Touati e Aidan (1997) até pouco tempo, as porcelanas
adesivas eram muito utilizadas por sua longevidade, alto grau de polimento, estética
favorável, estabilidade de cor e forma, porém alguns problemas advindos das
características de extrema rigidez e alto modulo de estasticidade que resultavam em
friabilidade e dureza excessiva aumentaram as pesquisas em torno das resinas
laboratoriais.
MacLaren et al. (1999) apontaram como uma vantagem adicional dos
sistemas laboratoriais como sendo a quantidade de opções para manipulação
estética das cores, oferecendo também, uma melhor dinâmica de luz.
Banks (1990) relatou numerosas vantagens para a restauração de
porcelana. 0 inlay de porcelana apresenta radiopacidade semelhante á estrutura
dental, é forte e durável depois da colocação e união, resistente à abrasão, tem boa
estabilidade de cor, resistente ao manchamento,

e biocompativel. Quanto às

desvantagens ele acrescentou que há a necessidade de um preparo profundo por
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causa da resistência do material, difícil técnica de cimentação, o dentista depende
de um bom laboratório, a contaminação por umidade induzirá a falhas, não pode ser
usado como parte de prótese parcial fixa por não possuírem resistência adequada, e
é contra-indicado o uso de soluções de fluoretos acidulados por induzirem a uma
decomposição rápida da estrutura da matriz vítrea.
Burke e Qualtrough (1994) comparando inlay/onlay/overlay de resina e
porcelana relataram para

o inlay/onlay/overlay de porcelana: bom selamento

marginal, o acabamento pode ser difícil, melhor estética, biocompativel, alto nível de
resistência ao desgaste, reparo intra-oral não é possível, custo mais elevado que o
da resina. Os mesmos autores dividiram o inlay/onlay/overlay de porcelana em
quatro grupos de acordo com seu material de composição e fabricação: 1)
inlay/onlay/overlay

de cerâmica produzido em materiais refratários, 2)

inlay/onlay/overlay de porcelana fundida, 3) cerâmicas maquinadas
inlay/onlay/overlay

e 4)

aquecido em uma folha de platina. Porém, os autores

desaconselharam o uso dessas restaurações em pacientes com higiene oral pobre
ou motivação inadequada. Mezzomo (1994) concordou com os autores acrescentou
que é desaconselhado a utilização das restaurações de porcelana também em
casos de dentes com grandes destruições coronárias e com margens subgengivais.
Corroborando com as contra-indicações Nasedkin (2002) citou dentes tratados
endodonticamente em que haja a necessidade de confecção de pinos como contra
indicados para este tipo de material.
Para Santos (2003) diversos sistemas cerâmicos foram desenvolvidos na
última década visando aumentar a resistência destes materiais mediante a
incorporação de cristais de reforço. 0 autor apontou como principais desvantagens
das cerâmicas a sua fragilidade e a baixa resistência a tração. Também Banks
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(1990) indicou que a resistência da cerâmica é comprometida pela presença de
defeitos na superfície, os quais podem favorecer a propagação de trincas pelo corpo
do material.
Fonseca et al. (2004) mostraram que as cerâmicas são o único grupo de
materiais que resiste 6 corrosão, à abrasão e a dissolução até por ácidos fortes,
salientando que os novos tipos de cerâmicas puras reforçadas são indicadas como
substitutos das tradicionais coroas metalo-cerâmicas e que suas limitações se
referem a precisão, a resistência a fratura e a capacidade de manter a superfície
livre de trincas.
Bento Junior (2001) levantou a questão de que apesar da popularidade das

inlays/onlays/overlay de cerâmica e resina de consultório, em especial em relação ao
potencial estético destes materiais, deve-se avaliar outros fatores tais como, o custo,
a necessidade de provisórios, moldagem, cimentação e sensibilidade da técnica.
Mas mesmo assim, apontou como ponto positivo, a facilidade do trabalho fora da
boca, a melhora nas propriedades físicas das resinas, a menor concentração de
polimerização e a maior resistência ao desgaste desta. Alertou com relação as
cerâmicas serem menos abrasivas.
Para o autor, o inlay/onlay/overlay de porcelana é um material que apresenta
vantagens como a resistência a abrasão, excelente estética, boa adaptação
marginal. Fatores como a elevada porcentagem de fratura, delicada técnica de
confecção e custo alto tem que ser lavados em consideração no momento da
indicação deste material como restaurador para os dentes posteriores. Está contraindicado em pacientes com hábitos de bruxismo, no que é acompanhado pela
maioria dos autores, ou dentes que sofram uma sobrecarga oclusal. A principal
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vantagem é com relação a translucidez e à capacidade de assemelhar-se à dentição
natural, desde que confeccionado por técnico especializado.
Becker (2002) destacou ainda que existe uma união perfeita do material
restaurador ao dente, porém, mostrou que os estudos têm mostrado que o
comportamento dos diferentes materiais restauradores está relacionado ao substrato
dentinário, sendo superior quando em contato com paredes cavitárias em esmalte,
ao passo que em contato com as paredes gengivais, situadas em dentina ou
comento, levou a uma maior microinfiltração marginal.
Higert et al. (2001) afirmaram que o sistema Empress II foi indicado para
confecção de restaurações parciais, destacando-se em função da sua facilidade de
confecção, sua adaptação e excelente estética. Como desvantagens apontaram o
alto custo do equipamento laboratorial e pouco tempo de avaliação clinica.
Ricci; Jorge e Fonseca (2003) apontaram ainda outra desvantagem do
sistema como sendo a baixa resistência à fratura, apesar do alto conteúdo em
cristais de leucita.
Araújo; Mazer e Liu (1995) colocaram que a maior vantagem do sistema
Cerec é a habilidade de desenhar e de fabricar a restauração em uma só sessão,
sem haver a necessidade do laboratório. Contudo apontaram uma desvantagem
associada a adaptação no preparo cavitário.
Concordaram com eles Buso et al. (2004) e Hilgert; Caazans e Baratieri
(2005) e acrescentaram que os sistemas de confecção de inlay Cerec, que utilizam
uma técnica de confecção direta de inlay de porcelana onde a imagem é captada via
computador, na grande maioria dos estudos obtiveram resultados desfavoráveis no
que diz respeito á adaptação e a ocorrência de fendas marginais.
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Hilgert; Caazans e Baratieri (2005) consideraram que em 3 anos de
avaliação clinica, não houve evidência de manchamento e de caries secundárias, o
que demonstrou, que não houve quase infiltração marginal. Os autores afirmaram
que diante do fato de que as restaurações com Cerec podem ser feitas numa s6
sessão, sem a necessidade de fazer moldagem, restauração provisória e laboratório,
esse sistema parece competir com as inlay/onlays/overlay de cerâmica
convencional.

Outro ponto que foi apontado como positivo por Buso et al. (2004) foi a
utilização de blocos monocromáticos translúcidos que fornecem estética satisfatória
em restauração posterior tipo inlay/onlay/overlay. Porém, mostraram que a qualidade
da adaptação das restaurações confeccionadas pelo sistema Cerec apresentaram
valores variados devido ao fato de existirem três gerações do sistema.
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C O NC L USÃ O

0 restabelecimento da resistência de elementos dentários tornou-se uma
busca cada vez mais constante dentro da odontologia, contudo, existe a
necessidade dessa resistência estar associada a uma estética natural, assim se
impõe a questão de serem desenvolvidos materiais que somem estas duas
características.
Nesse contexto, qual seria

o

melhor material para confecção de

inlaysionlays/overlays, a porcelana, resina de laboratório ou a resina de consultório.
As indicações dos dois tipos de materiais são praticamente iguais. No caso de
dentes como os segundos molares inferiores, que possuem, normalmente coroas
clinicas curtas

e recebem a maior carga oclusal do arco, devem receber

considerações especiais na indicação de resinas indiretas, porém, não estão contra
indicadas.
Diante da exigência da sociedade, que hoje se faz presente, de associar-se
a estética à qualidade, mesmo no caso de dentes posteriores, para restaurar os
mesmos, prevendo a preservação ou o restabelecimento da estética dental, diversas
técnicas tem sido propostas, entre elas o IPS Empress ll e o cerec.
As restaurações em cerâmica pura como no caso do EPS Empress podem
ser utilizadas em diversas situações, devendo-se, contudo, sempre considerar junto
ao paciente, a sua supremacia estética e resistência moderada. Uma oclusão
equilibrada, aliada ao correto preparo dental são fortes aliados para o sucesso da
restauração cerâmica.
No caso do Cerec, se pode fabricar inlays/onlays/overlay, permitindo ao
dentista restaurar o dente com uma restauração, indireta, em uma única consulta.
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Esse processo de desenvolve sem o uso de uma moldagem ou a assistência de um
técnico de laboratório. Sendo que as vantagens do sistema são maior resistência,
excelente estética, boas características de polimento e menos redução da estrutura
dental.
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