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RESUMO

A odontologia passou por várias mudanças nas últimas décadas. A estética
atrelada ao desenvolvimento dos materiais restauradores, foi uma delas. Dentre as
alternativas restauradoras para a correção de problemas estéticos tanto individuais como
generalizados encontram-se as facetas, que podem ser confeccionas diretas ou
indiretamente. A escolha pelo tipo de procedimento, assim como a necessidade de
preparo dentário, variam conforme a necessidade clinica e a intenção do procedimento.
0 objetivo dessa monografia é apresentar uma revisão de literatura e casos
clínicos relacionados às diferenças entre as facetas diretas e indiretas.
Palavras chaves: facetas diretas e indiretas, revisão de literatura, casos clínicos.

ABSTRACT

In the last few decades the dentistry field had gone through a lot of changes. One of
them was the esthetic and the restorative materials improvement.
The direct and indirect vennersnaves have been an restorative alternative to solve
general or individual problems. The procedure choices and the dental needs depends on
the clinical requeriments and the procedures intention.
The objective of this study is to present a literature review and case reports to
differences between the direct and indirect vennersnaves.

KEY-WORDS: DIRECT AND INDIRECT VENEERS, LI I ERATURE REVIEW,
CASES REPORTS.

1. INTRODINAO

Uma imagem não desejada pode vir a trazer alguns tipos de problemas, principalmente
psicológicos ao ser humano sendo que este expressa seus sentimentos na face aonde o sorriso
tem sua devida significância, representando suas emoções.
Alguns tipos de deformidades no sorriso, sejam elas congênitas ou adquiridas, na
maioria das vezes limitam até a vida social do indivíduo. Certas correções proporcionam e
devolvem a harmonia e/ou equilíbrio ao homem, devolvendo-o ao seu núcleo social.
Assim, cabe ao profissional da área odontológica ter amplo conhecimento cientifico e
também habilidades para criar dentes de proporções agradáveis e criar um arranjo dental em
harmonia com os demais tecidos, como a gengiva, os lábios e principalmente o rosto.
(CHICHE E DINALT 94).
A maior demanda por restaurações estéticas tem estimulado o desenvolvimento de
técnicas e materiais restauradores que proporcionem dentes mais claros, com uma anatomia
adequada e alinhados no arco dental.
Até o inicio dos anos 80, a alternativa disponível para restaurar dentes com severa
alteração de cor e forma eram as coroas metalocerdmicas ( PEUMANS et al, 2000 ). A
introdução do condicionamento ácido ao esmalte por BUONOCORE, em 1955, e das Resinas
Compostas por BOWEN, nos anos 60, tornou-se possível soluções restauradoras e
extremamente conservadoras e reversíveis.
Hipoplasias de esmalte, pigmentação por tetraciclina, alterações severas de cor,
presença de extensas restaurações em Resina Composta, ou seja, alterações na estrutura dental

que envolvem grande área da face vestibular, o emprego da faceta estética constitui-se a
alternativa mais indicada ( QUINN et al, 1986; CHRISTENSEN, 1999; PEUMANS et al,
2000).
Em 1995, UM relatou que pacientes selecionados para confecção de facetas deve ter
uma boa higiene oral, tecido gengival saudável e nenhuma desarmonia oclusal.
As facetas laminadas de porcelana são mais uma alternativa de tratamento, que
oferece como principal vantagem o menor desgaste dental, quando comparadas as outras
técnicas mais invasivas. 0 desgaste mínimo de estrutura dental sadia fez com que esta forma
de restauração tenha sido amplamente indicada durante os últimos dez anos( Davis et al.,
1998).
PINCUS ( 1938 ) foi o pioneiro na utilização da porcelana na confecção da faceta
laminada para correção de dentes anteriores. Em 1947, com a finalidade de proporcionar às
estrelas de Hollywood um sorriso mais harmônico, aplicou um procedimento, que não era
invasivo, através de facetas de porcelanas e/ou plástico, com as quais foram capazes de
transformar a aparência dental para propósitos de filmagens. Embora esteticamente adequada,
esta técnica cosmética apresentou várias limitações, com a falta de retenção permanente, pois
estas facetas eram apenas "coladas" sobre os dentes, sem qualquer tipo de preparo. Por esse
motivo, gradualmente esta técnica caiu em desuso.
Para Nixon (1995), pode-se usar a técnica de redução sistemática do esmalte que
permite ao profissional total controle quanto à profundidade dos desgastes . A técnica ideal é
aquela com a qual o profissional mais se adapte e obtenha os resultados esperados. Também
comenta, ainda, sobre a maior facilidade de visualização do preparo dental em esmalte se os
dentes são preparados a seco; a cada 15 segundos um spray ar/água é ativado para remover o
pó dos cortes dentais e refrescar o dente. A ausência da Agua introduz um controle muito
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maior, impedindo um preparo em excesso. Caso seja exposta dentina, o spray ar/Agua deve ser
ativado para manter a satide pulpar.
A partir do desenvolvimento da técnica de condicionamento ácido de esmalte,
preconizada por Buonocore na década de 50 e introdução das resinas compostas por Bowen,
completadas pelos trabalhos de Fusayama et al. (1979) e Nakabayashi et al(1982), tornou-se
possível a obtenção de uma adesividade efetiva e duradoura através da estabilização do

coldgeno pela impregnação de monõmeros na superfície dentindria( camada híbrida). Dessa
forma, a realização de procedimentos clínicos adesivos estabeleceu-se como uma alternativa
viável, possibilitando a realização de uma cimentação confiável e duradoura.

0 emprego das porcelanas estabeleceu-se a partir do conceito de condicionamento
ácido de porcelana, introduzido por Rochette em 1973, somado ao desenvolvimento de
instrumentos, equipamentos e materiais para sua fabricação e cimentação (Calamia, 1985;
Goldstein, 1985; Kenedy em 1991).
Em 2002, STEWART, observou em seus estudos, que a utilização do ácido
hidrofluoridrico e posterior aplicação do silano aumentam a retenção e resistência adesiva das
porcelanas cimentadas, independentemente do cimento resinoso utilizado.
Outra forma de facetamento surgiu com o emprego de resinas compostas., usadas
direta ou indiretamente. As resinas compostas conseguem mascarar alterações de forma e
textura com resultados satisfatórios. A indicação para a realização de restaurações diretas em
resina composta para dentes anteriores tem crescido em importância, para a Dentistica
contemporânea. Esse aumento é resultado dos recentes avanços nas formulações das resinas

compostas e dos modernos e potentes sistemas adesivos que tornam a execução de
restaurações em dentes anteriores e posteriores adequada sob o ponto de vista biológico,
estético e funcional (Blitz, 1996; Fahl, 2000; Behle, 2000; Baratieri et al 2002.).
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A realização de restaurações diretas com resina composta implica em um resultado
imediato, com estética favorável, maior preservação da estrutura dental higida e geralmente
apresentando um menor custo para o paciente (Baratieri et al, 1998).
A seleção do material a ser usado na confecção das facetas, tanto pela forma direta ou
indireta, é uma seleção criteriosa que obviamente passa por uma análise cientifica e
individualizada do caso clinico, e o julgamento passa por uma decisão pessoal.
Desde que respeitadas as suas limitações, principalmente com relação à seleção do
caso e à sensibilidade da técnica, as facetas são restaurações que podem proporcionar ou
devolver a harmonia do sorriso de forma excepcional.
Esta monografia visa contribuir, de alguma forma, com o intuito de proporcionar a seu
paciente uma solução restauradora adequada ao momento em que ele vive, esclarecer dúvidas
e aumentar os conhecimentos a respeito das técnicas de facetamento.
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2— QUAIS AS ALTERNATIVAS PARA FACETAMENTO EM DENTES
ANTERIORES
Várias são as alternativas de abordagem clinica dos problemas de forma, posição e
alinhamento, simetria e proporção, textura superficial e cor ( HEYMANN, 1989)As facetas
podem e são utilizadas como instrumento versátil de solução desses problemas comuns que
ocorrem de forma generalizada ou isolada.
Alternativas de facetamento:
A técnica direta, onde é confeccionada diretamente sobre o dente, que pode ou não
estar preparado e ciijo material restaurador a ser utilizado é a resina composta .A faceta

direta em resina composta ainda é muito utilizada devido ao resultado imediato, com estética
favorável, menor custo e tempo clinico reduzido além da menor preservação da estrutura

dental higida..
A primeira e mais simples técnica de facetamento não requer qualquer espécie de
preparo, exigindo apenas o condicionamento total do dente. A resistência e retenção são
providas pelos próprios procedimentos adesivos Representa a alternativa de escolha em casos
que não existem alterações de cor profundas, ou dentes cujo posicionamento não existe
correção por meio de desgastes. É a base do recontorno cosmético por aposição de resinas
compostas, cujo objetivo é o reposicionamento dental.
A técnica indireta tem sua confecção extra-oral, ou seja, passa por uma fase
laboratorial o que implica em uma melhor visualização e um melhor detalhamento anatômico
da restauração.
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O facetamento indireto pode ser feito através de resina composta ou laminado de

porcelana, exigindo o envolvimento de mais de uma sessão para que o trabalho seja finalizado
e utilização de um laboratório de prótese o que torna o custo final para o paciente mais

elevado.
Nos casos em que existe um comprometimento razoável da cor, com escurecimento
médio ou elevado e com tendência a cores frias (azuladas ou acizentadas) ou mesmo quentes,
porém intensas ( marrom e amarelo escuro), a alternativa para facetamenn) invariavelmente
exigirá um preparo do remanescente dental, visando uma espessura e campo de trabalho para
o profissional que executará a faceta( o cirurgião —dentista ou o técnico em prótese)Outros

casos que exigirão preparo são dentes com extrema vestibularização, onde, para o correto
alinhamento no arco, exige-se um desgaste da superfície vestibular.
Situações em que se nota problemas . generalizados ou complexos, como colapsos
estéticos, com presença de dentes muito restaurados ou fragmentados do ponto de vista
estético, também são candidatos a facetas com preparo vestibular.
Em dependência da escolha da técnica, se direta, ou indireta , existirão modificações e
diferentes características de preparo dentário.
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3.TÉCNICA DIRETA X TÉCNICA INDIRETA

3.1- Indicações e Contra-indicações
Atualmente quem define as indicações das técnicas é o próprio profissional, em vista
de cada situação clinica ( sendo esta, extremamente particular ) e também com base em
conhecimento cientifico. Sendo assim, o limite de indicações das facetas diretas e indiretas
será variável, de caso a caso.

Problemas de textura superficial e cor constituem talvez as maiores indicações, sempre
lembrando que a indicação de facetas *por problemas de cor deve ocorrer quando houver o
insucesso das tentativas de clareamento.

INDICAÇÕES —Facetas Diretas:
•

Dentes sem alteração de cor, onde se planeja simplesmente o recontorno

cosmético sem preparo da face vestibular(relação custo/beneficio), por exemplo, dentes
con6ides, fechamento de diastemas
•

Em situações isoladas, com a presença de problemas localizados referentes a
e

alguns dentes, talvez a técnica direta seja a mais recomendada pela versatilidade
possibilidade de reprodução mais fiel dos dentes vizinhos, por exemplo, defeitos superficiais
em esmalte, como hipoplasias, opacidades e descolorações.
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INDICAÇÕES
Facetas Indiretas:

•

Casos clínicos em que problemas generalizados são observados, bem como

grande número de restaurações e manchamentos , alterações de forma observadas em vários
dentes, são sérios candidatos ao facetamento indireto.
•

Na necessidade de reposição de guia anterior, provavelmente as facetas

indiretas sejam mais indicadas, pela maior resistência mecânica oferecida. Cabe lembrar que
um correto ajuste dos movimentos excursivos influencia diretamente a longevidade

e

preservação da área incisal.
HAGA & NAKAZAWA (1995) priorizaram oito indicações para o facetamento
indireto em porcelana:
•

Cáries

•

Microdontia, dentes cônicos, dentes malformados

•

Dentes descoloridos pela desvitalização

•

Dentes de cor alteradas por restaurações

•

Dentes de cor alterada por medicamentos (tetraciclina, flúor)

•

Dentes espaçados, diastemas e giroversões

•

Dentes com abrasão ou atrição

•

Tratamento protético de pacientes jovens com dentição permanente.

Todas as indicações priorizam a estética e o restabelecimento da forma e função do
elemento dentário, desde que as demais posições do dente, como a região palatina, estejam
higidas ou pouco restauradas.

CONTRA-INDICAÇÕES
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Facetamento:
Todos os dias, cirurgiões-dentistas ficam frente a frente coin as mais diversas

alternativas de tratamento, e nem sempre a escolha do tratamento é indicada para aquele
paciente.
Infelizmente não se pode considerar apenas a estrutura dental em si, e sim todos os
outros fatores que estão envolvidos com o devido elemento dental.
Existem algumas situações que contra-indicam a técnica do facetamento:
•

A técnica é contra-indicada em dentes sem estrutura dental sadia em esmalte,

devido A adesão, pois está comprovado que a união com a dentina é menos retentora do que
com o esmalte
•

Pacientes com hábitos parafuncionais, bruxismo ou apertamento dental(

sobrecarregam as facetas)
•

Pacientes com oclusão insatisfatória: sobremordida profunda, mordida aberta

anterior, mordida topo a topo, que tornam o prognóstico excessivamente duvidoso
•

Dentes com coroa clinica curta

•

Higiene oral insuficiente

•

Dentes com redução de resistência devido A grande perda de estrutura

•

Doença periodontal grave

•

Dentes apinhados ou excessivamente vestibularizados.

3.2

VANTAGENS E DESVANTAGENS

VANTAGENS

Facetas Diretas:
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•

a confecção das facetas diretas dependem unicamente do operador e o

resultado é diretamente proporcional à capacidade e habilidade prática do profissional
•

Apresentam um custo mais baixo por não envolver a parte laboratorial

•

E realizada em uma tinica sessão

•

Apresenta uma estética favorável

•

Apresenta um desgaste mais conservador em relação à técnica indireta, o que

uma característica variável de caso a caso.

VANTAGENS
Facetas Indiretas:

•

A principal vantagem dessa técnica é a fabricação de peças de forma extra-oral

, otimizando os resultados estéticos e o detalhamento de características e de acabamento
•

Avaliações de adaptação marginal apontam para um melhor acompanhamento

de margens em peças laboratoriais posteriormente cimentadas, em comparação à técnica
direta
•

Em relação a outros procedimentos mais invasivos, como por exemplo, o caso

de coroas totais, as facetas indiretas apresentam menor desgaste, preservação da estrutura
dental e preparo dental mais fácil.

DESVANTAGENS
Facetas Diretas:

•

A resistência e a estabilidade de cor ( aspecto de durabilidade das facetas) é

inferior em relação as facetas indiretas, mas dependerá do caso em que a faceta é indicada,
como foi executada e ajustada
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•

0 tempo de vida não pode ser estimado,devido ao caráter multifatorial

envolvido
•

Contração de polimerização

•

Depende unicamente do profissional, ou seja, se o operador não possui

habilidades e conhecimentos consequentemente, não obterá resultados satisfatórios.

DESVANTAGENS
Facetas Indiretas
•

0 profissional pode encontrar algumas dificuldades durante o

processo de

cimentação adesiva, como por exemplo, a presença de sangramento no sulco gengival
•

Dificuldade em modificar a cor

•

Difícil remoção.

II

4— SENDO ESCOLHIDA A TÉCNICA INDIRETA: RESINA OU PORCELANA

Uma evolução considerável vem ocorrendo no sistema de resinas compostas para
laboratório, a ponto de se ponderar, em muitas situações, a escolha da porcelana como o
material de eleição.
Exemplos de sistemas modernos para resina laboratorial:
•

Solidex ( Shofu)

•

Artglass (Kulser)
Zeta (Vita)

•:•

Targis (Ivoclar)

Esses materiais oferecem características particulares, cabendo ao profissional a
escolha mais favorável. Uma grande evolução nas propriedades ópticas foi atingida,
otimizando os resultados estéticos e aproximando as resinas e as porcelanas nos quisitos
translucidez/opacidade, variedade de opções cromáticas e dinâmica de luz.
Nota-se uma facilidade maior na manipulação das peças em resina composta
previamente à cimentação adesiva, isto 6, as resina compostas apresentam maior resistência
fratura de corpo. As facetas de porcelana são extremamente frágeis e eventualmente fraturam
na prova ou na cimentação definitiva.
0 custo laboratorial das facetas em resina composta é ligeiramente menor, o que pode
ser um fator importante quando se trabalha com bateria total anterior.
A seguir, apresentamos a tabela comparativa entre as características da porcelana e
resina:
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Características
Porcelana
Resina
Estética final
04
03
Biocompatibilidade com o
04
03
periodonto
04
Estabilidade de cor
02
04
lesistacia ao desgaste
02
02
i'acilidade de reparo
04
02
i'acilidade de acabamento
04
i'ragilidade pré-cimentaçâo
02
03
i'ragilidade pós-cimentação
04
03
02
03
)ificuldade técnica
03
'orça final de união Faceta04
Sistema adesivo-Dente
03
04
['empo de trabalho exigido
04
02
)u rabilidade
LEGENDA:00-Insatisfatório,01-Aceitável,02-Satisfahirio,03-Bom,04-Excelente
Vieira et al. Facetas Laminadas, Ed.Santos,1995.
Tabela Adaptada

Ao se comparar as propriedades dos materiais, verifica-se a vantagem da porcelana.
No entanto, faz-se necessário esclarecer que procedimento não é de decisão exclusiva do
profissional, a escolha está interligada a quatro fatores marcantes: técnico de prótese, valor
financeiro, condição do elemento dental, e grau de escurecimento.
Não existe um protocolo único, cujo profissional deve seguir, existem diferentes
situações clinicas que exigem diferentes indicações.
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5. PREPARO PARA FACETAS DIRETAS E INDIRETAS

Para que o preparo apresente características biológicas , estéticas e funcionais
adequadas, é importante , em primeiro lugar, a análise dos fatores que definem a profundidade
de desgaste e os limites gengival , proximal e incisal.
Os preparos para facetas diretas são similares aos das facetas indiretas, só não
possuem envolvimento incisal . Portanto, os princípios citados para o preparo das facetas
servirão a ambas as técnicas, salientando-se apenas a discussão do aspecto incisal.
A redução normalmente preconizada é de 0.5mm, limite definido corn o objetivo de
manter o preparo em esmalte, que resulta em melhor capacidade de selamento marginal (
PEUMANS et al., 2000). Contudo, o desgaste para facetas laminadas quase sempre expõe
dentina na região cervical e na transição para proximal ( FERRARI et al., 1992; NATRESSS
et al. , 1995 ). Como esta técnica preza pela excelência estética, a profundidade deve ser
definida pela variação de quantidade de esmalte disponível, estendendo o preparo em
dentina nos casos de severas alterações de cor. 0 posicionamento do dente no arco dental
pode também influenciar na profundidade do preparo. Dentes corn linguoversão possibilitam
desgastes mais conservadores, devido à necessidade de correção de alinhamento dental,
resultando naturalmente em maior espessura em cerâmica. Por outro lado, dentes
vestibularizados requerem redução mais acentuada, inviabilizando, em muitos casos, o
emprego dessa técnica.
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Técnica da Preparo:

Para padronização de desgaste é indicada a realização de sulcos de orientação que
fornecem referenciais na definição da redução vestibular. 0 primeiro passo é a confecção da
canaleta cervical supragengival, acompanhando

o formato da gengiva, com profundidade

entre 0,5 e 0,8 mm, empregando ponta diamantada esférica 1014 ( KG Sorensen). A
profundidade dessa canaleta vai variar de acordo com:
•

0 grau de escurecimento do dente;

•

0 grau de inclinação para lingual ou vestibular;

•

A necessidade de restituição de esmalte perdido.

Os demais sulcos

de orientação são confeccionados no sentido gengivo-incisal,

empregando pontas diamantadas cônicas com extremo arredondado, n.° 2135 ou cilíndricas
com extremo arredondado, 2214 (KG Sorensen), possibilitando a variação de profundidade de
desgaste nos terços gengival, médio e incisal da face vestibular.
Embora o término cervical supragengival minimize os riscos de agressão ao
periodonto, o fator estético neste procedimento restaurador é decisivo, determinando, na
maioria dos casos, a necessidade de extensão do preparo em aproximadamente 0,3 a 0,5mm
subgengival. Para evitar lesões à gengiva marginal é recomendado o uso de um fio retrator
durante o preparo, executando um perfeito acabamento do preparo e um bom polimento da
restauração.
Para a definição do limite proximal, é importante a observação da Area de contato
proximal, localizada, geralmente, nos dois terços incisais nos dentes anteriores, e a região de
subcontato proximal, que se estende para cervical a partir do ponto de contato, que deve ser
mantido prioritariamente em dente higido, envolvendo no desgaste a região de subcontato
proximal, local de alta influência estética na visão dinâmica do sorriso.
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Aschhein & Dale (1993) definiram que a área de visibilidade estática e dinâmica do
sorriso é decisiva na extensão do preparo. A Area estática é definida pela observação frontal
do paciente com o lábio retraído, envolvendo porções visíveis dos dentes, gengivas e ameias
incisais. Por outro lado, a Area dinâmica depende da posição do observador, sendo
fundamental a análise do sorriso por vários ângulos, principalmente nas áreas proximais e
ameias gengivais, regiões que não são perfeitamente visualizadas em posição frontal.
Limite Incisal:

(FACETAS INDIRETAS)
Definido de três formas:
Término em liimina de faca: caracterizado pela redução vestibular sem

desgaste em altura incisal

Término em bisel incisal: emprega o desgaste em tomo de 0,8 a 1,0mm no
Angulo incisal

Término com recobrimento palatino.
Em 1998, MEIJERING et al. verificaram, em estudo clinico, que a variação no
término do preparo não influencia o desempenho clinico dessa técnica restauradora. Quase
sempre, define-se um preparo com recobrimento palatino por possibilitar o reforço da incisal,
devido à presença de restaurações classe IV, ou pela necessidade de alongamento dental,
presença de mordida aberta e microdontia, e alteração severa de cor nesta regido. Caso
contrário, o término em lâmina de faca pode ser realizado.
Após concluir o preparo com pontas diamantadas, este deve ser refinado com discos
abrasivos flexíveis ( Sof-Lex) na face vestibular, e nas regiões proximais utilizar tiras de lixa
de ago inoxidável para promover uma ligeira separação com os dentes adjacentes e facilitar a
adaptação da faceta.
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6.EXECUÇÃO DAS FACETAS DIRETAS

A realização de restaurações diretas com resina composta implica em um resultado
imediato, com estética favorável, maior preservação de estrutura dental higida e geralmente
apresentando um menor custo para o paciente ( BARATIERI et a1,1998) . Um fator
determinante para o sucesso do tratamento restaurador é o remanescente dental, sendo a
quantidade de esmalte por toda a margem importante para a durabilidade da restauração.
0 planejamento restaurador das facetas diretas está na dependência da finalidade das
mesmas. Se o facetamento estivar sendo executado sem a necessidade da recuperação de cor,
em algumas situações o preparo dentário sell dispensado.
Atualmente , encontramos com grande freqüência na clinica odontológica pacientes
que apresentam algum tipo de mal formação ou até mesmo ausência congênita de algum
elemento dental. As anomalias dentárias de desenvolvimento com alteração na conformação
da sua porção coronária podem ser encontrados em todos os dentes permanentes, sendo os
mais comuns os terceiros molares, os incisivos laterais superiores e os segundos pré-molares
inferiores, sendo os molares menos comumente encontrados (MOYERS, 1991).
Quando se buscam as causas para tais alterações morfológicas dentárias, acredita-se
- em algum distúrbio ocorrido durante o estágio de histodiferenciação e/ou morfodiferenciação
da criança (IANNI FILHO, 1995). Sendo o incisivo lateral superior o dente que apresenta
uma maior incidência de anomalias, denomina-se particularmente lateral-conóide àqueles
elementos que apresentam apenas, seu lóbulo médio calcificado (PROFFIT, 1991).
Para estes casos, trabalha-se, simplesmente aspectos normativos da harmonia dental,
como textura, forma e posição, simetria e proporção. E como regra geral, será suficiente o
uso somente de resinas translúcidas, como por exemplo, as MICROPARTICULADAS, desde
que não se altere o comprimento do dente .Se esta alteração for necessária, será feito uso de
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algumas resinas híbridas com características transparente-esbranquiçadas, em região de bordo
incisal.
Planejamento:

Existindo a problemática de escurecimento dental, o preparo se fará fundamental e o
uso de resinas restauradoras será consideravelmente mais difícil e sensível. Um grau de
escurecimento deve ser restabelecido, bem como as tonalidades do manchamento.
Como forma de simplificação definiremos dois tipos de manchamentos, o suave e o
severo. Aqueles dentes que apresentarem tonalidades frias ( acizentados ou azulados )

deverão ser encarados como severos, mesmo que não tão intensos. Manchamentos em tons
quentes (marrom ou amarelos escuros ) além de responderem melhor ao clareamento,
oferecem mais facilidade para o facetamento.
Um manchamento suave exige também um preparo mais conservativo, e um exemplo
de técnica restauradora seria o uso, como primeira camada, de resinas microparticuladas
opacas , e como última camada microparticulas convencionais . E outra alternativa para esse
tipo de facetamento, seria a primeira camada de resina híbrida naturalmente opaca e
microparticula convencional mais superficialmente.
Na existência de manchamentos mais severos, uma técnica tanto quanto coerente deve
ser aplicada. Após o preparo, que para esses casos, deverá ser um pouco mais invasivo, a
primeira camada utilizada deve ter o objetivo fundamental de bloqueio do escurecimento do
preparo, sendo então utilizado um opacificador, e depois uma resina altamente opaca e
esbranquiçada em uma espessura relativamente fina. A segunda camada deve estabelecer o
grau de cromatização do dente (saturação) e, ao mesmo tempo, opacificar mais a faceta.
Nesses casos pode ser utilizada uma série opaca , ou mesmo corantes opacificadores
esquentando e saturando a cor. 0 momento ideal para a utilização de corantes modificadores é
antes da última camada, e cores como vermelho e ocre (cervical), violeta (terço médio), cinza
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e azul (terço incisal), branco (cristas) podem ser utilizados. E como última camada, utiliza-se,
finalmente, uma resina com grande quantidade de translucidez, oferecendo profundidade e
vitalidade à faceta, como as resinas de microparticula .

Seleção da Resina Composta de acordo com a alteração de cor do dente a ser
restaurado:

Cor do Dente

1° camada

2°camada

Dente sem alteração Microparticulada
de cor

translúcida
Ex:

DURAFILL

(Kulzer)

ou

Nanoparticula
Ex:

FILTEK

SUPREME (3M)

Dente

Microparticulada

com Microparticulada

convencional

moderada alteração Opaca
(lc cor (suave)

Ex:

SILUX Ex: DURAFILL VS
/ /Kulser

opaco/3M

DURAFILL(
Kulzer)
Híbrida naturalmente
opaca
Ex:

TPH

Spectrum/Dentsply,

3°camada

HERCULATE
Dentina/Kerr
Dente

com Corantes

ou Micro-partícula

ou Corantes: Vermelho e

acentuada alteração opacificadores

micro-híbrida opaca

ocre(cervical),

de cor ( severo)

Ex: SILUX /3M

violeta(terço

médio),

cinza e azul (terço
incisal)

e

branco(cristas)
+
microparticula
tranhicida
Ex:DURAFILL

VS

(Kulzer)

0 uso de corretas espátulas e principalmente, bons pincéis para a manipulação das
camadas é fundamental. Este aprendizado deve ser buscado, influenciando completamente o
resultado estético final.
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6.1 -Acabamento
Após â confecção da faceta , o profissional pode optar em fazer o acabamento e

polimento na mesma sessão ou deixar para uma próxima consulta .Isto dependerá do cansaço
ocular ou da disponibilidade de tempo.
•

0 acabamento é iniciado com o uso de lâminas 12 de bisturi para excessos

grosseiros, de resina composta e adesivo, principalmente na regido cervical e região de ameias
proximais. A lamina deve ser usada com muita cautela e, preferencialmente com movimentos
da resina para a estrutura dental.
•

.Se a lamina de bisturi não foi suficiente para remoção dos excessos, pontas de

granulação fina podem ser usadas nessa fase para complementar a remoção dos excessos e
dar forma e contorno compatíveis com os tecidos e estética. 0 uso das brocas geralmente
são em alta rotação com movimentos suaves e sem refrigeração de agua, pois dificulta a
visualização.
•

Em seguida, discos devem ser utilizados para acabamento de contorno dental,

não como seqüência de polimento. Os discos recomendados seriam a série vermelha ( alta
granulação) ou laranja-escuro do Sof-Lex Pop-on XT (3M)
•

Se a restauração participa dos contatos funcionais, ela deve ser adequadamente

ajustada .Nessa etapa serão utilizadas fitas de papel carbono para ajuste oclusal e pontas
diamantadas de granulação fina. E preciso que o profissional oriente o paciente a fazer
movimentos de protrusdo e lateridade para que seja removidos eventuais contatos.
•

Antes de partir para o polimento, o profissional deve observar atentamente os

dentes adjacentes não envolvidos, a fim de reproduzir no dente que foi restaurado, os detalhes
anatômicos particulares ao dente. Esses detalhes podem ser executados com pontas
diamantadas de granulação fina ou com discos abrasivos flexíveis.
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•

Alguns dentes apresentam efeitos particulares na sua superfície, uns mais

outros menos .Por exemplo, a textura superficial que é perdida com o passar dos anos,
caracterizando um trago de envelhecimento do indivíduo.
•

Outro detalhe são linhas horizontais, geralmente presentes em dentes de jovens

e crianças. Essas linhas podem ser adquiridas através de pontas diamantadas, usadas
sutilmente no sentido mésio-distal e vice-versa.
•

Lóbulos dentais ( mesial, mediano e distal), caso estejam presente nos dentes

adjacentes (mais visíveis nos dentes de crianças e adolescentes)podem ser criados durante a
inserção das resinas ou, durante o acabamento com pontas diamantadas e discos flexíveis.
•

Ainda podem existir, pigmentos ou manchas nos dentes adjacentes, que podem

ser criadas através de tintas, opacos e compósitos de diferentes tipos e tonalidades.

6.2- Polimento

Inicia-se o polimento com o uso de borrachas abrasivas mais finas, de baixa
granulação, para que não remova os detalhes obtidos durante o acabamento. Em seguida, para
se obter brilho são usados os discos flexíveis de baixa granulação , da série amarela.
Para dar o brilho final, pastas diamantadas são utilizadas, na seqüência, Poli I(Kota),
Poli II(Kota) e Foto Gloss(Kota) .Estas pastas apresentam graus de granulação diferentes, e
devem ser aplicadas com escovas de Robinson individuais ou com discos de feltro
impregnados em baixa velocidade.

22

7. MOLDAGEM, PROVISÓRIO E CIMENTAÇÃO DAS FACETAS
INDIRETAS
7.1. Moldagem

Para se obter um bom molde, por conseqüência, bons modelos, não basta utilizar o
"melhor" material de moldagem, uma técnica meticulosa também é indispensável.
(BARATIERI e col).

Materiais de Moldagem:
SILICONA DE ADIÇÃO:
•

Baixa alteração dimensional

•

Excelente resistência ao rasgamento

•

Bom tempo de trabalho(médio/longo)

•

Ótima recuperação elástica

•

Pode ser vazado até 48hs após a moldagem

•

Alto custo

•

Polimerização alterada na presença de enxofre( não pode ser
manipulado com luvas)

•

Marcas Comerciais: Express; Adsil
SILICONA DE CONDENSAÇÃO/ POLIÉTERES:

•

Menor estabilidade dimensional( tem como sub-produto o álcool)

•

Boa resistência ao rasgamento

•

Bom tempo de trabalho (médio/longo)

•

Deve ser vazado até 12hs após a moldagem

•

Baixo custo
23

•

Pode ser manipulado com luvas

•

Marcas Comerciais: Coltex/Coltofiax; Optosil/Xantopren

POLIETERS:
•

Não apresentam subprodutos

•

Boa precisão

•

Excelente estabilidade dimensional

•

Odor desagradável

•

Tempo de trabalho reduzido

•

Rasgam com facilidade

•

Marca Comercial: Impregum F
Diante de comparações feitas dos materiais de moldagem, o material de eleição para a
moldagem é a silicona de adição, e como segunda escolha, para esta finalidade utiliza-se a

silicona de condensação ou os poliéteres.
0 uso de um fio retrator é indicado para proporcionar uma moldagem mais nítida e em

superfície mais seca, principalmente se o preparo for subgengival, que é a maioria dos casos.
Algumas opções existem no uso desses fios, como por exemplo, fios com ou sem substâncias

químicas, que teriam a função de agir como vasoconstritor. Deve-se escolher entre a
moldagem como o fio em posição ou corn a remoção do mesmo .Na maioria das vezes
escolhe-se com o fio em posição , pois é mais favorável na definição dos bordos da

moldagem.
Na verdade, dois fios deverão separadamente, serem posicionados no mesmo sulco.
muito importante que o segundo fio fique totalmente visível na entrada do sulco que cerca da
metade de sua espessura fique fora do sulco., isto é para a definição da moldagem.
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A técnica a moldagem simultânea oferece vantagens como facilidade e tempo reduzido
de execução, mas, principalmente, diminuição da possibilidade de desnivelamento das peças
quando trazidas do troquél protético.
Optando-se pela silicona de adição, duas consistências básicas são encontradas: o
material denso em forma de massa e o material fluido usado em pistola ou seringa de
moldagem. A principio, duas técnicas estão disponíveis na moldagem de preparo para facetas.
A primeira técnica seria a do reembasamento onde, inicialmente, se realiza um moldagem
com o material denso, procede-se ai alivio dos dentes e posterior uso de material fluído. A
segunda, é chamada moldagem simultânea, na qual os materiais denso e fluido são utilizados
ao mesmo tempo, polimerizando —se em conjunto.

7.2.Prov isórias
Para LIENBENBERG (1996), a fixação adequada das facetas está na dependência do
clinico em estabelecer e manter a saúde gengival do paciente durante a fase de tratamento
provisório, de modo que não haja oportunidade de inflamação do tecido sulcular que
comprometa a força de adesão final. Isto será conseguido mais facilmente usando restaurações
provisórias com correto perfil de emergência, assim como margens precisamente seladas e
polidas.
As provisórias nem sempre são necessárias. Para não executá-las, é fundamental que
as áreas de contato não tenham sido envoltas pelo preparo, que não haja dentina vital exposta,
que as "restaurações definitivas" possam ser rapidamente confeccionadas, em especial, que o
paciente concorde com tal estratégia. Todavia, na maioria dos casos, as restaurações
provisórias terão que ser executadas, para o conforto do paciente e proteção pulpar às injúrias
térmicas.
As facetas provisórias podem ser confeccionadas por métodos diretos ou indiretos.
Uma forma simples e interessante de confecção dos provisórios de forma direta é com uma
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com uma resina composta, como a microparticulada , devolvendo forma e estética, em um
único incremento. E feito o condicionamento ácido em apenas urn ponto da regido vestibular e

dispensado o uso de adesivo. A remoção desse provisório só será feita na sessão seguinte,
com um simples deslocamento da peça.
Para a técnica indireta, usa-se acrílico e matrizes plásticas de polipropileno. Essas
matrizes são obtidas previamente ao preparo da superfície dentária , normalmente com o
auxilio do modelo de estudo. De posse com essa matriz e com a superfície dentária e
estruturas adjacentes devidamente isoladas com vaselina sólida, prepara-se a resina acrílica de
auto-polimerização e faz-se sua inserção no preparo com o auxilio da matriz. Após a
exotermia, removemos a matriz plástica e depois as provisórias. Quando se constata o final da
polimerização, é acrescentado resina nas áreas em que se deseja modificar a forma dos dentes,
finalizando com acabamento e polimento com discos de lixa e borrachas abrasivas. Para a
fixação usa-se um cimento provisório.
Após os procedimentos de moldagem e confecção da provisória, é preciso fornecer ao
laboratório uma detalhada descrição sobre cor e limites das superfícies preparadas do dente,
para que a restauração alcance o melhor resultado possível. 0 ideal seria que o profissional
fizesse a tomada de cor, encaminhasse fotos ao protético e até mesmo, desenhasse o elemento
dental fazendo cópia dos detalhes anatômicos dos dentes adjacentes.
0 importante é que o dentista faça todo o possível para ajudar o ceramista no difícil
desafio de copiar os dentes naturais(BARATIERI e col. ).
Segundo NIXON(1995), uma prescrição laboratorial completa consiste de:
Tonalidade dos dentes preparados
2-

Graduação de tonalidade dos laminados :cervical, corpo e incisal

3-

Adequado espaço na interface obtido pela aplicação dos espaçadores para

troquél
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4-

Nível de translucidez/opacidade dos laminados

5-

Anatomia, textura e brilho de superfície de laminado

6-

Comprimento, contatos e forma incisal dos laminados.

7.3. Cimentação
A cimentação é um dos momentos do tratamento restaurador com facetas que requero

maior cuidado e atenção na seqüência técnica, usando um isolamento eficiente e controlando
a contaminação com saliva e sangue.
A cimentação deve ser realizada com o uso de cimentos resinosos fotopolimerizdveis,
cimentos de ativação dual ou cimentos de ativação química. Recomenda-se o uso de cimentos
fotopolimerizáveis apenas para facetas translúcidas e de pouca espessura.
CORES DO CIMENTO
Os cimentos duais são os de eleição, já que sua polimerização independe da espessura
ou opacidade da restauração.
Após a profixaxia e colocação do fio retrator , executa-se a limpeza do preparo com
substâncias antibacterianas, como clorexidine misturada em pedra-pomes, com escovas de
Robinson e condiciona-se com ácido fosfórico 32 a 37%, por um tempo de 15 a 30 segundos.
Após , lava-se e seca-se com ar livre de óleo. Devemos verificar visualmente a eficiência do
ataque ácido e, se for necessário repeti-lo por um menor tempo.
Havendo restaurações de resina na superfície a ser cimentada, estas restaurações
devem ser microjateadas com óxido de alumínio ou ser atacadas com flor fosfato acidulado
1,23% por pelo menos 5 minutos. (DELLA BONA & VAN NOORT, 1995).
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Na superfície dentária , então, o agente de união (resina fluida) e a resina de
cimentação com os pigmentos devidamente proporcionados. Na superfície da faceta podemos
aplicar, primeiramente , um jato de óxido de alumínio. Em seguida, faz —se o
condicionamento da superfície interna da faceta com ácido hidrofluoridrico, de acordo com as
instruções do fabricante do ácido. O ácido hidrofluoridrico imp 6- e um padrão microretentivo
que aumenta a superfície adesiva e a capacidade de umidecimento da cerâmica ou da resina
composta indireta, favorecendo a união química, através do silano, e a mecânica pela resina
fluida.
Deve-se ter cuidado com o ácido hidrofluoridrico, pois ele é altamente corrosivo.
Após a aplicação do acido hidrofluoridrico, lavar, secar e aplicar o silano. Esta
substancia faz a ligação entre os componentes orgânicos da resina e inorgânicos da porcelana
(silício), garantindo uma união química efetiva da faceta ao agente cimentante. Após o silano,
aplicar o agente de unido e então, com o cimento resinoso e os seus devidos pigmentos,
quando necessário, posicionar a restauração sobre o dente e fotopolimerizar por 5 segundos,
inicialmente para a remoção dos excessos mais grosseiros com lamina de bisturi 12, fio dental
e sonda exploradora. Deve-se tomar cuidado ao remover todo o excesso de cimento resinoso,
para que não ocorram falhas, facilitando a infiltração marginal. A seguir, completa-se a
fotopolimerização em todas as direções. Se o agente cimentante for de ativação dual,
primeiro por palatino, por 60 segundos e depois por vestibular também 60 segundos.
Os ajustes necessários podem ser feitos com brocas de acabamento diamantadas finas,
sob refrigeração, pontas de silicone , discos e tiras de lixa.
Os contatos e guias são ajustados para que as forças oclusais sejam igualmente
distribuídas, evitando contato prematuro e consequentemente fraturas, proporcionando uma
desoclusão harmônica e completa posterior, com guia anterior suave e sem interrupções.
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As margens devem ser polidas e acabadas para que não se note diferença enter a
superfície da faceta e o dente, o que pode ser detectado coma sonda exploradora.

Finalmente, podemos instruir o paciente para que evite forças excessivas por 24 horas,
pois este tempo é necessário para que haja maturação do silano, aumentando a força de unido
resina/faceta.
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8. Conclusão

0 paciente tem buscado cada vez mais a clinica odontológica para solucionar
problemas de forma, tamanho e cor, ou seja, problemas estéticos em geral.. Para
solucionarmos estes problemas, podemos lançar mãos de métodos diretos ou indiretos. São o
caso das facetas, que quando corretamente indicadas tornam-se excelente alternativa estética.
Apesar da odontologia ter evoluído, tanto em termos de materiais como técnicas, estas
são bastante criticas e sensíveis As inúmeras variáveis. 0 conhecimento das particularidades
de técnicas e materiais são premissas de um tratamento de sucesso, para se partir,
posteriormente para o domínio da técnica propriamente dito.
A escolha do material é uma seleção criteriosa que obviamente passa por uma análise
cientifica e individualizada do caso clinico, e o julgamento passa ser uma decisão pessoal do
profissional, que deve levar em conta a situação clinica para execução da técnica, ou seja, a
indicação, a disponibilidade de bons técnicos e também a situação financeira do paciente.
0 profissional tendo o domínio dos recursos hoje disponíveis, provavelmente irá
assumir posições cada vez mais distinguidas, que elevará o conceito e a confiança para com a
profissão odontológica.
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9.CASO CLÍNICO

Caso inicial

Confecção do preparo
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Colocação do fio retrator

Facetas de porcelana IFS-Empress

Condicionamento com ácido hidrofluoridrico

Sinalização

Aplicação do adesivo
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0 '(

Condicionamento com Acido fosfórico

Aplicação do adesivo

Cimentação

Facetas concluídas
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