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RESUMO

As facetas de porcelana são uma alternativa de tratamento altamente satisfatória,
tanto para os pacientes como para os profissionais, pois permitem resultados estéticos,
rápidos e conservadores. Elas restauram a camada de esmalte perdida, devolvendo a
resistência intrínseca do dente preparado e apresentam uma boa estabilidade de cor. São
unidas intimamente à superficie dental, oferecendo propriedades ópticas, mecânicas e
biológicas que tem estreita semelhança com as características do esmalte natural. Com o
avanço dos sistemas adesivos e das técnicas de preparo pode-se conseguir resultados
com quase 100% de sucesso quando corretamente indicadas. A manutenção periódica é
imprescindível para que esse sucesso seja conseguido, pois com o passar dos anos
problemas como trincas, falhas adesivas e descoloração marginal podem ocorrer. Este
trabalho apresenta um relato de caso de um paciente com incisivos laterais superiores
conóides, nos quais foram realizadas facetas de porcelana do tipo IPS Empress Esthetic.
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ABSTRACT

The porcelain veneers are a highly satisfactory alternative treatment to patients and
dentists, allowing faster and conservatives aesthetics results. They restore the lost
enamel layer, giving back the intrinsic resistance of the prepared tooth, having a good
color stability. The intimate union to the tooth surface offers: optical, mechanical and
biological properties resembled to the natural enamel. With the evolution in adhesives
systems and preparation techniques is possible to achieve results with almost 100% of
success, when correctly indicated. The periodic maintenance is essential to reach
clinical success, because with the passing of the years problems as nips(Trincas?),
adhesive failures and margin discoloration may occur. This work presents a case report
of a patient with (Conáides) upper lateral incisors, in which were performed IPS
Empress Esthetic porcelain veneers.

Key words: Veneer. Porcelain. Laminates
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1 INTRODUÇÃO

A demanda dos pacientes para resolver problemas de dentes anteriores com
estética insatisfatória vem crescendo muito. Não aceita-se mais resultados onde apenas a
função é recuperada. Junto com o avanço dos estudos científicos avançaram também as
exigências dos pacientes.
Segundo Peumans et al. (2000), muitas opções de tratamento tem sido propostas
para restaurar a aparência estética da dentição. Por muitos anos, a mais previsível e
durável correção estética para dentes anteriores foi o preparo de coroas totais.

Entretanto, esta prática é sem dúvida muito invasiva, com substancial remoção de
grandes partes de estrutura dental saudável e possíveis efeitos adversos na polpa
adjacente e periodonto.
De acordo com Kato et al. (2000), um grande número de sistemas restauradores
cerâmicos para tratamentos dentais estéticos surgiram durante estes últimos anos,

provavelmente devido ao desenvolvimento de inúmeras novas técnicas de fabricação.
Para Magne et al. (1999), os sistemas cerâmicos apresentam inúmeras vantagens,
como alta resistência, biocompatibilidade, estabilidade de cor, coeficiente de expansão
térmica semelhante ao da estrutura dentária e baixa condutividade térmica
Segundo Galiatsatos (2005) e Ozcan (2003), embora alguns casos possam ser
resolvidos com a utilização de resina composta, esse material tem algumas
desvantagens, como baixa resistência, geração de estresse durante a contração de
polimerização, maior desgaste, menor manutenção dos resultados estéticos pela perda
de brilho e textura inicial, se comparado as cerâmicas.
0 objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre facetas de
porcelana, demonstrando através de um caso clinico opções adequadas para esse tipo de
tratamento, desde o preparo até a cimentação da peça de porcelana.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo Stappert et al. (2005), a minima redução de estrutura dentária,
excelentes propriedades estéticas, estabilidade de cor e a confidvel adesão ao esmalte e
dentina dos sistemas adesivos fizeram com que as facetas laminadas de cerâmica se
tornassem tratamento confidvel e duradouro para ser aplicado na clinica diária.
Trabalhos científicos, com acompanhamentos de 15 anos, relatam o sucesso desse
procedimento com ótimos resultados, incluindo a baixa prevalência de descolamento,
microinfiltração marginal, fratura e cárie recorrente.

2.1 EXAME CLÍNICO

De acordo com Touati et al. (2000), devemos fazer uma avaliação do sorriso,
não observar apenas os dentes a serem restaurados (suas cores, formas, etc.) mas
também a forma da face, o tamanho dos lábios e a relação do lábio com os dentes
durante os vários movimentos. Todas estas inspeções devem ser executadas tanto
frontal como lateralmente. Deve-se usar também outros métodos de visualização:
enceramento de diagnóstico, fotografias, modelos de gesso e análise da imagem por
computador.

2.2 INDICAÇÕES

Segundo Fradeani (1998), problemas como: Restaurações de resinas
insatisfatórias, dentes fraturados, diastemas, desgastes incisais e descolorações podem
ser corrigidos com sucesso através do uso de uma técnica restauradora conservadora: as
facetas de porcelana
De acordo com Touati et al. (2000), anormalidades de forma, estrutura ou
textura anormais (erosão, atrição, abrasão) e mal posicionamentos são resolvidos com
sucesso através de facetas. Quando as técnicas de clareamento se tornam ineficientes, as
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facetas laminadas podem ser o tratamento de escolha para melhorar ou alterar a cor do
dente natural. Entretanto, essas alterações têm seus limites, dependendo da cor do dente

subjacente, da escolha da cerâmica, do cimento adesivo utilizado e da profundidade do
preparo.

Já para Baratieri et al. (2001), as facetas diretas são, geralmente, indicadas para
dentes isolados e as facetas indiretas de porcelana proporcionam melhores resultados

quando vários dentes estão envolvidos.
Entretanto segundo Magne e Belser (2003), temos três grupos principais de

indicações: descoloração dental resistente aos procedimentos de clareamento (Tipo I),
necessidade de alterações morfológicas maiores (Tipo II) e restaurações extensas de
dentes anteriores comprometidos (Tipo III).

TIPO I
DENTES RESISTENTES AO CLAREAMENTO
•
•

Tipo IA Descoloração por tetraciclina de graus Ile IV
Tipo TB Nenhuma resposta aos clareamentos interno e externo

TIPO II
ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS MAIORES
•
•
•

Tipo TIA Dentes con6ides
Tipo JIB Diastemas e triângulos interdentais muito próximos
Tipo IIC Aumento do comprimento e proeminência incisiva

TIPO III
RESTAURAÇÕES EXTENSAS EM ADULTOS
•
•
•

Tipo IIIA Fratura coronal extensa
Tipo IIIB Perda extensa de esmalte por erosão e desgaste
Tipo IIIC Malformações congênitas e adquiridas generalizadas

Tabela I- Indicações Facetas de Porcelana
Fonte — Magne e Belser (2003).

Segundo Kina e Bruguera (2007), algumas situações clinicas são consideradas

indicações relativas, por apresentarem falta de previsibilidade ou grande dificuldade
técnica para alcançar resultados satisfatórios. Um bom exemplo são os dentes tratados

endodonticamente que apresentam alteração de cor, onde a indicação do tratamento
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cosmético por meio de facetas de porcelana deve considerar a possibilidade de
escurecimento do dente ao longo do tempo, podendo transparecer através do laminado
cerâmico, alterando sua aparência. Esses dentes apresentam certa fragilidade, havendo

necessidade ou não de um reforço estrutural para retenção coronal por meio de pinos, o

que precisa ser analisada e considerada. Outra situação são os elementos dentários
isolados, em especial, os incisivos centrais, onde uma grande dificuldade técnica é
encontrada para se conseguir uma cópia fiel de cor e textura em laminas finas de
cerâmica, principalmente, se o dente em questão tiver um padrão de cor muito diferente

dos demais.

2.3 CONTRA-INDICAÇÕES

De acordo com Touati et al. (2000), as contra-indicações devem ser chamadas
de contra-indicações atuais pois passamos por uma evolução constante de técnicas e
materiais cerâmicos. Consistem em: esmalte superficial insuficiente, dentes despolpados
(mais frágeis e podem sofrer alterações de cor com o passar do tempo), oclusão
inadequada (sobremordida profunda), parafunção, apresentação anatômica inadequada,
facetas unitárias, cáries e higiene dental precária.
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Tipos
I

Contra-Indicações
Oclusão e /ou posição
inadequada

Situação Clinica
-Sobremordida profunda
-Parafunções(ex:
Bruxismo etc.)
-Dentes que exibem
apinhamento severo

II

Restaurações múltiplas
e/ou amplas

Ill

Apresentação anatômica
inadequada

-Dentes que ainda estão
em erupção ativa
-A avaliação das
restaurações presentes é
necessária para evitar
dissabores durante o
preparo dentário. Sempre
é preferível substituir
restaurações precárias ou
englobá-las no preparo
antes da colocação das
facetas laminadas.
-Coroa clinica
excessivamente curta
-Dentes muito finos com
a região incisal muito
delgada(muito comum em
incisivos inferiores)

IV

Cáries e higiene bucal
precária

-Coroas muito
triangulares
-Alta atividade de cárie
Próteses devem ser
evitadas em pacientes
com hábitos de higiene
bucal inadequados

Tabela 2 — Contra-indicações Facetas de porcelana.
Fonte — Kina e Bruguera (2007).

2.4 VANTAGENS

Segundo Baratieri et al. (2001), temos as seguintes vantagens com o uso das
facetas de porcelana: método minimamente invasivo, em que o preparo, geralmente, fica
totalmente confinado ao esmalte; os profissionais que tem dificuldade em obter estética
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excelente com facetas diretas podem se associar a um ótimo ceramista e obter resultados
excelentes; velocidade e simplicidade em relação à realização de coroas totais; o
procedimento de moldagem pode não necessitar de afastamento gengival, sendo,
geralmente mais fácil e rápido do que o necessário para coroas totais; em alguns casos

não são necessárias facetas provisórias; procedimento pode ser executado sem anestesia
ou com dose menor; quando se restaura a espessura do esmalte original, usando
porcelana como substituto, o dente recupera suas propriedades estruturais, ópticas e bio-

mecânicas originais e melhor desempenho das cerâmicas na reprodução das
características mecânicas do esmalte (módulo de elasticidade, resistência à fratura,
dureza e expansão térmica).

Vantagens
• Adesão
• Economia
de
estrutura dental
• Rigidez similar A da
dentina
Porcelanas
• Estética
• Durabilidade
• Rigidez similar à da
dentina
Tabela 3 — Vantagens e desvantagens resinas compostas e porcelanas
Fonte - Magne e Belser, (2003).
Resinas compostas

Desvantagens
• Contração
de
polimerização
• Expansão
térmica
•
•

Brilho
Propriedades
desgaste

de

Segundo Magne e Belser (2003), uma vantagem adicional das facetas de
porcelana, da perspectiva periodontal, é evitar os procedimentos de aumento de coroa
clinica, pois, até mesmo coroas muito curtas podem ser recuperadas. Devido a estética
favorável intrínseca na área marginal, restaurações cerâmicas adesivas não necessitam
de penetração no sulco gengiva!, que representa dano potencial aos tecidos periodontais.
Segundo Magne e Belser (2003), as facetas de porcelana exibem um
comportamento óptico excelente e promovem uma aparência natural dos tecidos moles
marginais. Com restaurações tradicionais com cobertura total, as armações metálicas
estendidas e a estrutura cerâmica de alumínio opaco estão associadas a efeitos ópticos

desagradáveis nos tecidos moles circundantes. Esse problema é realçado pelo lábio
superior: a proximidade do lábio pode criar uma sombra caracterizada pelas gengivas
marginais acinzentadas e papilas interdentais escuras.
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2.5 DESVANTAGENS

De acordo com Baratieri et al. (2001), o preparo para receber facetas de
porcelana 6, geralmente, dificil e exige muito treinamento prévio. Em casos de dentes
severamente escurecidos ou em dentes apinhados é muito dificil de obter excelente
estética. Os procedimentos adesivos, necessários para fixar as facetas de porcelana, são
críticos e demorados. As facetas de porcelana, antes de serem fixadas aos dentes, são
muito frágeis, e qualquer descuido poderá provocar trincas e/ou fraturas. De modo
geral, as cerâmicas feldspdticas são mais frágeis, requerendo mais precauções do que as
cerâmicas reforçadas como as injetadas tipo Empress. A execução de restauração
provisória, embora em alguns casos possa não ser necessária, é muito dificil e exige
paciência e muita habilidade.

2.6 RESINAS COMPOSTAS X CERÂMICAS

Segundo Magne e Belser (2003), a cerâmica é o material mais biológico quando
da substituição de quantidades significativas de estrutura dental, provavelmente devido
sua capacidade de simular e restaurar a rigidez coronal.
De acordo com Lacy et al. (1992), devido a sua alta expansão térmica e
elasticidade, as facetas de resina composta não são capazes de alcançar este objetivo e
parecem apresentar estética desfavorável, integridade marginal instável e menor índice
de longevidade.
Por outro lado segundo Magne e Douglas (2000), mesmo as porcelanas
feldspdticas tradicionais, tais como os materiais feldspdticos tradicionais, são capazes de
compensar a fragilidade dental estrutural. Quando utilizadas na forma de facetas
adesivas, elas podem contribuir com a recuperação da biomecânica coronal, mesmo em
incisivos desvitalizados.
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2.7 TIPOS DE SISTEMAS CERÂMICOS MAIS INDICADOS PARA FACETAS

Segundo Buso e Ferreira (2006), existem vários sistemas cerâmicos disponíveis
no mercado que podem ser usados na confecção de facetas laminadas, porém, cada
material apresenta características ópticas e mecânicas que devem ser observadas para se
obter melhores resultados. Por se tratarem de restaurações pouco invasivas, com menor
espessura e bem indicadas sobre substratos dentindrios com pouca ou nenhuma
alteração de cor, cerâmicas com maior translucidez são a melhor opção. Cerâmicas
feldspáticas convencionais podem ser utilizadas com excelentes resultados, no entanto,
as reforçadas por leucita apresentam melhores propriedades mecânicas e a possibilidade
de estratificação para correções da estética, mesmo após a primeira prova na boca do
paciente.
De acordo com Magne et al. (1999), a excelente combinação de materiais
tradicionais como a cerâmica feldspática e a resina composta pra cimentação, é capaz de
recuperar totalmente a rigidez coronal.
Para Touati et al. (2000), de modo geral, as cerâmicas feldspdticas são mais
frágeis, requerem mais precauções do que as cerâmicas reforçadas, como o Empress.
Não há praticamente possibilidade de retocar as porcelanas feldspdticas processadas
sobre revestimentos ou mesmo usando folhas de platina, porque a cerâmica não pode ser
requeimada uma vez removida de seu suporte. A cerâmica IPS Empress (Ivoclar) não
tem essa desvantagem e pode ser retocada em qualquer momento.
De acordo com Baratieri et al. (2001), a classificação dos principais grupos de
porcelanas para uso odontológico são: porcelanas feldspáticas, porcelanas aluminizadas
e vidros ceramizados e as mais indicadas para facetas de porcelana são: porcelanas
feldspdticas, Inceram Spine11 ou Alumina, sistema Dicor e os sitemas IPS Empress I e

De acordo com Conceição et al. (2000), as cerâmicas feldspáticas ou de vidro
ceramizado, tipo IPS Empress, são as mais indicadas para a realização de facetas de
porcelana, pois as mesmas permitem condicionamento da superficie interna da
restauração com ácido fluoridrico criando micro retenções e propiciando, assim, maior
capacidade de união ao substrato dentário. Os sitemas cerâmicos que empregam uma
infra-estrutura de alumina ou zircônia, como o Procera ou o Inceram, não aceitam este
tipo de condicionamento com ácido fluoridrico e dependem da utilização de cimentos
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resinosos com grupamentos fosfatados, para alcançar uma satisfatória resistência de
união da restauração ao dente.
De acordo com Kina e Bruguera (2007), mesmo citados na literatura para a
confecção de facetas de porcelana esses sistemas cerâmicos com alumina ou zircônia,
que não são ácidos sensíveis, e que tem pouca disponibilidade de silica em sua
composição, não devem ser utilizados, especialmente, sobre preparos dentários clássicos
para laminados, com geometria pouco retentiva.

2.7.1 PORCELANAS FELDSPATICAS

Segundo Baratieri et al. (2001), constituem-se basicamente de quartzo (12-22%),
feldspato (78-85%) e Caulim (3-4%). Segundo Rosentiel et al. (2002), esse tipo de
porcelana é geralmente recebida do fabricante na forma de pó, o qual é misturado com
água ou com um liquido baseado em água contendo glicerina para formar uma pasta
com consistência manipulável. Esta mistura é então usada para fazer uma restauração
com a configuração requerida. Quando a massa é aquecida, partículas individuais de
porcelana conglomeram por sinterização.
Durante a queima de cada incremento, o feldspato, além de formar um vidro,
forma um produto cristalino denominado leucita. Esta matriz vítrea engloba os cristais
de quartzo, que, por sua vez, permanecem praticamente inalterados. 0 caulim, além de
conferir opacidade a porcelana, liga seus componentes, ou sei a, serve de aglutinante,
principalmente antes da porcelana ir ao forno. Estruturalmente, este processo produz
duas fases distintas: cristalina e vítrea. A fase cristalina é composta por quartzo, leucita
e pigmentos corantes, que também são adicionados a porcelana com o objetivo de
reproduzir as cores originais dos dentes naturais. A fase vítrea possui as características
de um vidro, estando sujeitas a ela.
Para a fabricação de facetas de porcelana usa-se a técnica do toque] refratário
ou, então, sobre uma matriz de platina na qual teremos uma faceta com adaptação
marginal melhor.
Resistência flexural: 50 a 70 MPa.
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Vantagens:
•

Não requerem equipamentos especiais;

•

Podem ser aplicados em camadas finas;

• Proporcionam excelentes qualidades visuais devido à ampla variedade de pós
cerâmicos.

Desvantagens:
•

É a cerâmica mais frágil;

•

Abrasiona os dentes antagonistas;

•

Requer tintas de baixa temperatura para a alteração extrínseca da cor.

2.7.2 CERÂMICAS PRENSADAS (INJETADAS)

De acordo com Rosentiel et al. (2002), são uma sub-classificação dos vidros
ceramizados.

2.7.2.1 BASE DE LEUCITA (IPS EMPRESS)

De acordo com Rosentiel et al. (2002), a restauração é encerada, incluída e
prensada. A maioria dos materiais prensados contém a leucita como a sua principal fase
cristalina, dispersa em uma matriz vítrea. 0 tamanho do cristal varia entre 3 a 10 Elm, e
o conteúdo de leucita varia entre 35% e cerca de 50% por volume, dependendo do

material. A leucita é utilizada como uma base de reforço, devido a tensão tangencial que
cria dentro da porcelana. Os lingotes de cerâmica são pressionados em temperatura alta
(entre 900 e 1165°C, dependendo do material) em um molde e refratário confeccionado
pela técnica de cera perdida. Os lingotes de cerâmica estão disponíveis em diferentes
tons.
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Segundo Baratieri et al. (2001), a resistência flexural desse sistema

é de

aproximadamente 120 MPa e ele está disponível em várias tonalidades. Entretanto, a
técnica limita a confecção de restaurações monocromáticas. Assim, a caracterização
final pode ser realizada de duas maneiras:
•

Técnica de caracterização da superficie (maquiagem) — aplicam-se

corantes nas áreas desejadas, constituído de porcelanas especiais de baixa fusão, que
irão caracterizar a superficie.
Técnica da estratificação (por camadas) — confecciona-se o enceramento
apenas da porção mais interna para obter uma subestrutura cerâmica, e depois aplica-se
uma porcelana feldspdtica (IPS Classic) para reconstituir os detalhes anatômicos finais.
Esse sistema é um dos mais documentados na literatura cientifica, em que se
encontram resultados de avaliações clinicas com sucesso de até 95,63% após quatro
anos, de acordo com Fradeani et al. (1997).
Segundo Baratieri et al. (2001), devemos usar esse sistema em casos de dentes
fraturados, aumento do comprimento incisai, fechamentos de diastemas e pacientes com
disfunções, devido a sua boa resistência flexural e estética.

2.7.2.2 BASE DE SILICATO DE LiTIO (IPS EMPRESS II)

Segundo Rosentiel et al. (2002), é semelhante ao seu predecessor. A principal
fase cristalina do material do núcleo é o dissilicato de litio. 0 material é pressionado a
920° e recebe camadas de um tipo de vidro que contém alguns cristais de apatita
dispersos.
Segundo Baratieri et al. (2001), a vantagem de utilizar cristais de dissilicato de
litio é o fato de estes possuírem um índice de refração semelhante ao da matriz vítrea. A
diferença no tamanho dos cristais de dissilicatro de litio (entre 0,5 - 4,00m) também
contribui para que a estrutura seja interconectada, o que aumenta a resistência e a
tenacidade do material, chegando a ser 5 vezes maior do que as das porcelanas
convencionais feldspdticas.
Recomenda-se que a espessura da infra-estrutura nunca seja inferior a 0,8 mm
para a confecção de coroas, mas para facetas, a espessura de 0,4 a 0,5 do coping é
suficiente e a cerâmica de recobrimento não deve exceder 1,5mm.
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Esse sistema é contra indicado em pacientes com atividades parafuncionais,
dentes com descoloração acentuada, casos de distância inter oclusal reduzida, reposição
de segundo pré-molar e molares, dentes pilares severamente inclinados e próteses fixas
com dentes pilares que apresentem mobilidade excessiva.
A resistência flexural desse sistema é : 350 a 450MPa
Vantagens do sistema Empress I e Empress II:

•

Excelente grau de adaptação da restauração cerâmica ao preparo

protético;
•

Porcelana menos rígida, tornando o desgaste dos dentes antagonistas

mais semelhante ao desgaste fisiológico;
•

Ótimo potencial estético;

•

Disponível em várias cores;

•

Consideravelmente mais forte que as cerâmicas convencionais;

•

Pode utilizar tintas cerâmicas em alta temperatura;

•

Por utilizar a técnica da cera perdida, permite um fácil controle da

morfologia da restauração.

2.8 PLANO DE TRATAMENTO INICIAL E ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Segundo Magne e Belser (2003), o estágio de diagnóstico pode ser alcançado em
uma abordagem de dois passos, incluindo: (1) a elaboração de um enceramento
diagnóstico e (2) a confecção de um modelo correspondente para ser avaliado in vivo,
tanto pelo clinico como pelo paciente.

2.8.1 RELAÇÃO DENTISTA-PACIENTE-LABORATÓRIO

Segundo Magne e Belser (2003), o domínio das técnicas restauradoras, o
controle ótimo dos parâmetros estéticos e a seleção terapêutica adequada aumentaram
significantemente as chances de sucesso, mas o resultado final só terá impacto real se a
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comunicação entre as equipes clinica e técnica for efetiva. Esse intercâmbio de
conhecimento também inclui o paciente, avaliado tanto pelo clinico como pelo técnico,
e sua participação ativa com eles na "tríade de sucesso".
Recomenda-se que o paciente visite o laboratório dentário antes do inicio do
plano de tratamento. 0 TPD desenvolve uma condição estética na forma de imagens e

anotações. A cor pode ser documentada nesse estágio, e no caso de dentes descoloridos,
documentação adicional de cor deve ser realizada após o preparo dental. Entre os
procedimentos laboratoriais preliminares, o enceramento diagnóstico é de fundamental
importância no tratamento inicial. A fase diagnóstica representa a parte mais criativa e
interativa do tratamento e o ensaio restaurador deve permitir a visualização do objetivo
final. Dessa forma, o esforço criativo durante a fase restauradora é mínimo e será
limitado A. reprodução do ensaio restaurador na forma de facetas de porcelana.

0 clinico deve respeitar a seguinte seqüência:
•

1. Conhecer o paciente: 0 primeiro passo objetiva a compreensão da
necessidade primária do paciente. É de importância fundamental o clinico ouvir
atentamente as explicações do paciente no sentido de definir as principais
expectativas. 0 uso de modelos de dentições intactas, fotografias e revistas de
moda podem auxiliar significativamente na comunicação com o paciente.

•

2. Documentação inicial: Pesquisa radiográfica e um exame clinico sistemático.
Fotografias e modelos de estudo, possivelmente montados em um articulador,
completam a documentação inicial.

•

3. Informar ao paciente: 0 clinico explica os problemas existentes ao paciente,
utilizando as radiografias e modelos de estudo como auxiliares. 0 paciente
perceberá melhor as possibilidades e limitações do tratamento.

•

4. Plano de tratamento seqüencial: 0 clinico mostra as alternativas de
tratamento. Duração e custos são determinados.

•

5. Fase final do tratamento inicial do paciente: Esse estágio não é clinico, e
envolve uma discussão em que o clinico explica os parâmetros do tratamento.
Uma vez autorizado o tratamento através de consentimento informado, as
modalidades práticas do tratamento podem ser planejadas.
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Segundo Touati et al. (2000), o que os pacientes apreciam, particularmente, é
serem capazes de remodelar seu sorriso muito rapidamente. Qualquer que seja o
número de facetas requeridas, elas podem ser preparadas e cimentadas em duas sessões,
em geral espassadas por poucos dias.
de primordial importância criar um clima de confiança com o paciente de
modo que fique o mais claro possível os motivos de sua visita. 0 dentista deve perceber
precisamente a insatisfação do paciente com sua dentição e o tipo exato de alteração que
ele ou ela gostaria de fazer. A natureza deste contato inicial e decisivo geralmente
depende se o dentista e a assistente são "bons ouvintes". Este diálogo permite que se
conheça as aspirações do paciente e que o clinico obtenha diretrizes para a escolha do
tratamento.
Segundo Rouse (1996), as restaurações provisórias podem clarear as
expectativas do paciente e reduzir a necessidade de reparos onerosos. As falhas
relacionadas ao uso de facetas raramente é devido a técnica mas quase sempre as
diferenças entre as percepções dos pacientes e dentistas. Os dentistas tem pela frente um
tremendo desafio quando se atentam a discutir objetivamente os detalhes subjetivos das
facetas. Os dentistas costumam dar o aspecto final de suas restaurações baseados no que
eles — pensam"que os pacientes querem; as vezes, esta percepção é transferida a um
técnico dental que tenta visualizar e construir um resultado apropriado. Ou seja,
oportunidades para desentendimentos são abundantes.
Devemos fazer as seguintes perguntas ao paciente enquanto ele estiver com as
facetas provisórias: 0 que você acha das facetas temporárias?, Elas estão com a forma,
tamanho e cor "corretos"?, Elas interferem na fala?. Quando o paciente consegue ver,
sentir e falar com as facetas temporárias e ele aceita as mudanças realizadas, a chance
dele ficar insatisfeito com o resultado final das facetas ou termos que fazer
reembasamentos laboratoriais das facetas definitivas diminuem significantemente.
Segundo Baratieri et al. (2001), o ideal é o técnico participar diretamente do
processo seletivo das cores e demais detalhes importantes para a obtenção de boa
estética. As escalas de cores são importantes mas não são suficientes pois o ceramista
precisa de muitos outros detalhes para criar uma restauração o mais realística possível.
Devemos seguir as seguintes medidas para termos sucesso:
•

Usar a mesma escala de cores do ceramista e informar por escrito a

escala utilizada;
•

Informar se o dente apresenta alteração de cor, para que o ceramista
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possa aplicar a quantidade correta de opaco para mascarar o fundo escuro;
Tirar três fotos com o dente da escala posicionado por incisal ( uma
frontal e duas de perfil)
Fazer um desenho do dente destacando as diferentes nuances de cores;

2.9 ENCERAMENTO DIAGNÓSTICO

Segundo Magne e Belser (2003), é extremamente importante identificar o padrão
de desgaste vestibular do esmalte dos dentes a serem restaurados. Quando o esmalte
remanescente for fino, como no caso de incisivos envelhecidos ou desgastados, os
métodos de preparo dental preexistente como referência para a redução do esmalte,
serão absolutamente contra-indicados.
Quando não houver uma espessura significativa de esmalte devido a desgaste ou
erosão, a restauração futura deve buscar restituir o volume original dental que foi
perdido com o tempo. Portanto, uma guia de silicone proveniente de um enceramento
aditivo é essencial como referência na redução dental.

2.10 ENSAIO DIAGNÓSTICO

Segundo Magne et al. ( 1996), a previsão do resultado do tratamento é essencial
quando do planejamento de uma reabilitação estética substancial. A análise diagnóstica
é a base da terapêutica futura.
Segundo Magne e Belser (2003), no estágio da abordagem diagnóstica, o novo
volume dos dentes deve ser aprovado pelo paciente, resultando em concordância total
sobre a forma, o tamanho e comprimento dentais. 0 método mais simples envolve a
confecção de um modelo acrílico, diretamente na boca do paciente ( ou sobre um
modelo de estudo intacto), utilizando-se resina autopolimerizável moldada sobre as
faces dentais não preparadas, com uma matriz de silicone do enceramento.
Posteriormente o paciente pode facilmente apreciar essa máscara removível.
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Quando o paciente olha o modelo pela primeira vez tende a queixar-se de
excessivo volume dental. Essa reação é normal e compreensível. 0 processo que conduz
ao desgaste e à erosão é vagaroso e estende-se por vários anos. 0 indivíduo deve ser
informado que o objetivo da avaliação estética requer uma análise clinica de vários dias.
0 modelo também pode ser temporariamente unido ao esmalte através do
condicionamento de uma área pontual, caso necessário. Na próxima consulta, o paciente
geralmente irá se sentir mais confortável e discutirá as alterações com maior
objetividade.
0 ensaio restaurador também pode ser preparado indiretamente no laboratório
dentário, o que permite resultados e caracterizações mais sofisticadas. Tanto nas
técnicas diretas como indiretas, recomenda-se que resinas acrílicas sejam usadas ao
invés de resinas compostas ou resinas mais duras que são muito frágeis. Resinas
autopolimerizáveis apresentam propriedades ótimas para a confecção do ensaio
restaurador devido A. elasticidade e as propriedades de manipulação favoráveis.

2.11 DOCUMENTAÇÃO DA COR

Segundo Rosa e Bona (2007), a cor dos dentes é por si importante fator
psicológico e provavelmente um dos maiores determinantes da estética. Negligência na
escolha da cor compromete o resultado final do trabalho, o qual fatalmente ficará aquém
das expectativas do profissional e do paciente. Na odontologia existem basicamente
dois métodos empregados na determinação da cor: o visual (comparativo) — como por
exemplo as escalas de cores e o instrumental (tecnológico)- com o uso do
espectrofotômetro.
Segundo Magne e Belser (2003), a escolha da cor por comparação é o método
mais freqüente na clinica odontológica, mas se trata de uma combinação de conceitos
objetivos e subjetivos. São os fatores subjetivos os maiores responsáveis pelos erros na
hora da determinação da cor e podem reduzir a precisão da seleção da cor em até 40%,
devido a variáveis fisiológicas (idade, incapacidades visuais) e psicológicas (cansaço,
habilidade de comunicação) dos observadores, bem como as influências do ambiente (
fontes de luz, cor das paredes, roupas e maquiagem do paciente).
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Para cada paciente, o operador (dentista ou técnico) deve tentar entender e
documentar a cor (interações dente-luz) ao invés de escolher a cor. Isso implica,
idealmente, na utilização de várias condições luminosas, por exemplo, luz do dia, luz
artificial e o flash das cameras digitais. Registros de cor não devem apenas oferecer
dados gerais sobre as cores dentais básicas ( por exemplo dados da escala de cor), mas
também informação mais detalhada que apresente características individuais de um
dente intacto de referência, geralmente o dente contra lateral ou antagonista.
Quando as restaurações cerâmicas adesivas forem substituir dentes manchados,
recomenda-se que a documentação de cor seja feita após o preparo dental; a estrutura
dental manchada deve ser identificada, a fim de se colocar a quantidade correta de cor
para o mascaramento desta na estrutura cerâmica. A documentação de cor não deve ser
realizada no final de uma sessão clinica regular. A desidratação do dente comumente
ocorre durante o tratamento dental e gerará cores mais claras.
Para Touati et al. (2000), o substrato dental e o material adesivo influenciam na
aparência final da faceta. Idealmente, o material adesivo deve trazer a cor da dentina
subjacente e não servir como um fundo opaco que mascara esse tecido. A faceta deve

transmitir progressivamente a luz através de sua espessura. A cor eventual, então, será o
resultado do número de raios refletidos e absorvidos pela cerâmica, pelo compósito e
pelo dente. Deve-se compreender que a restrição aos raios de luz deve ser progressiva,
procedendo da superfície até a estrutura dental subjacente. Uma textura inadequada,
uma cerâmica muito opaca, ou um compósito insuficientemente translúcido,
inevitavelmente levarão ao súbito bloqueio da transmissão da luz, resultando em maior
reflexão do que a requerida, manifestando uma aparência opaca não natural ou cinza.

As condições ópticas dos tecidos dentais subjacentes podem ter influência
negativa sobre a estética final; os procedimentos de clareamento permitem o
restabelecimento da cor dental, o que facilita a integração das facetas de porcelana e o
realinhamento dos dentes a serem facetados quando necessário, e é geralmente realizado

antes da fase restauradora.
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2.12 PREPARO

De acordo com Touati et al. (2000), o elemento chave do sucesso das facetas
está no preparo dentário. Os preparos devem preencher os seguintes quatro princípios
básicos quando se pretende integração perfeita, funcional, biológica

e estética:

estabilização, reforço, retenção e adesão.
Segundo Kina e Bruguera (2007), enquanto preparos dentários para coroas totais
requerem a remoção entre 63 a 72% do peso total da coroa não preparada preparos para
laminados cerâmicos reduzem entre 3 a 30%. Resultado: redução média 4,3 vezes
menor no preparo dentário para laminados cerâmicos quando comparada com coroas
totais.
Segundo Magne e Belser (2003), o desenho do preparo para facetas de porcelana
deve permitir simultaneamente uma adaptação marginal ótima da restauração definitiva
e refletir o máximo de respeito A. morfologia dos tecidos duros. Devemos observar a
espessura suficiente e homogênea da cerâmica para proporcionar alguma resistência
mecânica intrínseca.
Segundo Addison et al. (2003), idealmente, o preparo deveria ficar restrito ao
esmalte, com profundidade de 0,5-0,9mm, dependendo da alteração cromática do
substrato dentindrio. Para Touati et al. (2000), deve-se obter uma redução tecidual
média de 0,5mm. Pode-se, em casos mais extremos de descoloração, aumentar a
redução para 0,7-0,8mm. Não se recomenda um desgaste de menos de 0,3mm.
Já para Magne e Belser (2003), a redução axial pode variar entre mais do que 0,7
mm, incisalmentge, e cerca de 0,5 mm, cervicalmente. O espaço livre incisivo deve ser
de pelo menos 1,5 mm, porém, pode se estender até 5 a 7 mm nos dentes fraturados.
De acordo com Magne et al. (2005), em caso de necessidade, o preparo pode ser
estendido à dentina, como ocorre em praticamente todos os casos clínicos. Contudo,
quando há exposição da dentina, é interessante realizar seu selamento imediato com
sistema adesivo, previamente à moldagem. Já de acordo com Stappert et al (2005), no
que diz respeito à redução incisal, a literatura mostra que não há necessidade de realizar
o envelope palatino, sendo necessária apenas a redução de topo (45° em relação ao
longo eixo do dente). Romper o contato proximal, de acordo com Buso e Ferreira
(2006), facilita os procedimentos de moldagem, realização dos provisórios, confecção
dos modelos e sua troquelização, além de melhorar o resultado estético final.

De acordo com Baratieri et al. (2001), sempre que possível os contatos
proximais devem ser mantidos em dente natural porque: representam uma característica
anatômica que é muito difícil de reproduzir, evitam o movimento dos dentes, enquanto
se aguarda a confecção da faceta de porcelana, especialmente quando não são
empregados provisórios, facilitam o ajuste das facetas, tornam mais simples os
procedimentos de adesão e acabamento e facilitam o controle de placa bacteriana.
Segundo Magne e Belser (2003), a quantidade de penetração interdental depende
do tipo de contato interdental. Contatos leves podem ser removidos através de uma
extensão conservadora do limite do preparo. Contudo, com uma area de contato maior,
recomenda-se que a superfície seja desgastada para criar margens acessíveis, sem
penetração excessiva. Com exceção de duas situações peculiares que necessitam de
penetração interdental excessiva (envelopamento de antigas restaurações Classe III

e

redução de diastema/triângulo interdental), é melhor evitar sacrifício desnecessário da
estrutura dental interproximal.
Nas áreas cervical e proximais, aceita-se universalmente a criação de uma
margem suave em chanfro, sem ângulos lineares internos. Os casos em que diastemas
ou triângulos interdentais escuros estão muito próximos necessitam de preparo
interdental interproximal para que o ceramista possa produzir uma emergência
progressiva da extensão interdental. A penetração interproximal maxima deve ser
combinada com uma margem palatal em topo, pois isso permitirá uma direção de
inserção horizontal da faceta. Deve-se usar margens intra sulculares pois elas não
apenas permitem um fechamento interdental ótimo, mas também um perfil de
emergência melhorado em comparação com as margens supra gengivais.
Para Fradeani (1998), quando é necessário aumentar a superficie total do esmalte
para a adesão, o preparo é estendido ligeiramente para a superficie lingual com um
chanfrado, criando ao mesmo tempo uma correta trajetória de inserção durante a prova e
a cimentação.
Para Baratieri et al. (2001) e Touati et al. (2000), as vantagens do recobrimento
incisal são as seguintes: Facilidade para aumentar e alterar a posição de dentes, há
melhora das propriedades estéticas das facetas, permite que a oclusão seja ajustada,
minimiza o estresse na região do bordo incisal (evitando que ocorram fraturas de
ângulos) e facilita o assentamento da faceta.
Segundo Touati et al. (2000), é totalmente desaconselhavel posicionar as
margens profundamente no sulco gengival. As margens supra gengivais ou justa
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gengivais devem ser preferidas pelas seguintes razões: áreas maiores de esmalte no
preparo, melhor controle da umidade, confirmação visual da adaptação marginal,
margens que podem ser acessíveis para acabamento e polimento e acesso as margens
para manutenção rotineira e procedimentos de higiene dental. Dentes com descoloração
muito severa (fluorose, dentinogênese imperfeita) requerem a colocação da margem
cervical do preparo levemente subgengival. A margem não deve ser colocada mais do
que 0,5 mm subgengivalmente, já que além desta profundidade, a adesão torna-se
extremamente desafiadora, senão impossível.
De acordo com Fradeani (1998), para conseguir sucesso quando tratarmos algum
paciente com facetas de porcelana é importante limitar o preparo ao esmalte pelo menos
em 50%, especialmente nas margens. Em algumas situações clinicas, como quando
desgastes incisais e vestibulares estão presentes, o preparo deve ser estendido para a
área palatal para aumentar a superficie de esmalte disponível e aumentar a resistência

final. Porém segundo Kina e Bruguera (2007), a evolução e a confiabilidade na adesão
dentindria flexibilizaram essas recomendações e atualmente, dentes com perda extensa
de esmalte por erosão ou desgaste, fratura coronal extensa, malformações congênitas ou
alguns casos de severa alteração de cor, que necessitem de preparos mais invasivos, são
indicações viáveis.
Para Magne et al. (1999), pode-se usar a "guia de silicone" para facilitar a
monitoração do desgaste. Essa guia pode ser confeccionada diretamente na boca, nos
casos em que a espessura do esmalte dos dentes a serem facetados não se encontra
alterada, ou sobre um modelo de estudo em que foi realizado um enceramento de
diagnóstico. Esse enceramento deve restaurar o volume original e deve ser usado como
referência na redução dental além de permitir ao clinico e aos paciente visualizarem
melhor o tamanho, a forma, o alinhamento e a textura das futuras facetas, e possibilita
especialmente, a realização de um preparo mais racional e que minimiza os riscos de
desgaste excessivos e desnecessários não apenas no esmalte, como também na
importante junção esmalte-dentina.
Segundo Magne e Belser (2003), as pontas diamantadas calibradas com anéis
não são recomendadas, pois elas desgastam de acordo com a superfície e volume dentais
pré-existentes. Quantidade excessiva de esmalte é desgastada com o risco de expor
dentina especialmente nos ângulos de transição de dentes envelhecidos. 0 uso de pontas
diamantadas tradicionais (de extremidade arredondada e levemente cônicas), juntamente
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com guias de silicone provenientes do enceramento aditivo, irá permitir a redução
controlada de esmalte e minimizar a exposição dentindria.

0 estabelecimento do envelopamento interproximal e incisivo oferece muitas
vantagens: ele facilita a definição estética da faceta de porcelana na zona incisiva,
melhora a liberdade do ceramista dental com relação á. forma e ao perfil de emergência
da restauração e, o mais importante, facilita a colocação da restauração final (por
exemplo, estabilização das facetas e o fácil acesso a todas as margens durante a
adesão).
De acordo com Baratieri et al. (2001), o preparo da superficie proximal deverá
considerar as Areas de contato e sub contato, de modo a não permitir que estrutura dental
com coloração alterada fique visível após a cimentação da faceta. Por isso é muito
importante conhecer o conceito de Area estática e dinâmica de visibilidade. A área

estática consiste em observar o paciente e consequentemente o dente a ser facetado de
forma frontal. Visto desta forma, o preparo ou a restauração pode parecer adequado,
todavia, quando o observador busca a área de visibilidade dinâmica percebe que o
preparo está inadequado e que a extensão proximal foi insuficiente, deixando uma
ampla área escura visível nessa superfície.
Segundo Magne e Belser (2003), diferentes padrões de estresse são esperados
sobre a margem palatal da faceta, dependendo do nível original da linha de fratura.
Podemos resumir a seguinte forma:

•

Para o máximo de substância dental remanescente: o padrão de tensão ao longo
da face palatal quase não é influenciado pela linha de acabamento das facetas.
Diferenças consideráveis são detectadas, contudo, quando da comparação das

tensões na margem da restauração. Sobreposições incisivas limitadas (margem
em topo ou minichanfro) protegeram a margem da restauração de tensões de

tração prejudiciais na concavidade palatina. 0 uso de um chanfro longo que se
estenda na concavidade palatal não é recomendada, pois ele cria uma extensão
de cerâmica com pequena espessura em uma área de tensões de tração máximas.
No caso de preparo interdental extenso, uma margem em minichanfro ou em
topo é recomendada no sentido de evitar a concavidade palatal.

• Nas fraturas coronais moderadas: (terço incisivo) ou desgaste severo: a linha de
acabamento palatal está frequentemente localizada na zona de tensões de tração

máximas. Nessas situações uma margem em topo limita a extensão da cerâmica,
reduzindo, dessa forma, a quantidade de tensão na interface da restauração.
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•

Nas fraturas coronais severas (dois terços incisivos): as margens palatais são
submetidas a forças de baixa tensão, pois elas estão localizadas em uma área de
baixa tensão do cíngulo. Esta última, com sua convexidade lisa, pode ser
combinada com uma margem em topo ou um mini-chanfro, sem gerar tensões
prejudiciais.
A colagem de fragmento dental fraturado, quando possível, é certamente

indicada, pois proporciona bons resultados quando suplementada com uma faceta. Na
realidade, esse tipo de tratamento parece apropriada antes da colocação de uma faceta
laminada devido a expansão térmica uniforme e a ausência de expansão higroscópica do
fragmento dental colado.
Segundo Magne et al. (1999), o acabamento do preparo é essencial para evitar
ângulos agudos, para termos espaço livre suficiente para a cerâmica, contornos suaves e
ausência de reentrâncias. Assim será facilitado o trabalho do ceramista dental, que usará
um mínimo espaçador de troquei e, assim, reduziremos o risco de fendas pós-adesivas.

2.13 RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS

Segundo Rouse (1996), uma variedade de procedimentos tem sido sugeridos
para a temporização dos preparos para facetas de porcelana como: compósitos diretos,
facetas de resina acrílica e compósitos indiretos.
Para Touati et al. (2000), a confecção de restaurações temporárias não é
obrigatória. Todavia, normalmente elas são necessárias no caso de um dente individual
ou de uma cobertura maior da superficie oclusa! (incisivo inferior, ou fraturas de
ângulo, etc...)
Segundo Dumfahrt et al. (1999), muitos pacientes tratados com facetas de
porcelana esperam receber restaurações provisórias que concedam estética aceitável,
conforto e proteção. Esta demanda somente pode ser conseguida com restaurações
provisórias que tenham adesão ao dente preparado através do cimento, porque nenhuma
forma de retenção primária é conseguida durante o preparo do dente.
Segundo Baratieri et al. (2001), as provisórias poderão ser feitas de forma direta
por meio do emprego de uma técnica adesiva e resinas compostas, ou de forma indireta,
com resina acrílica. Quando poucos dentes estão sendo facetados o mais indicado é o
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uso das resinas compostas, onde apenas um pequeno ponto do esmalte na superficie
vestibular deverá ser condicionado com ácido fosfórico por 15 segundos, lavado, seco e
revestido por um sistema adesivo fotopolimerizado. Após aplica-se um

único

incremento de resina e esculpe-se a faceta. Porém de acordo com Magne e Belser
(2003), a adesão em um ponto condicionado, todavia, deve ser evitada quando
exposições dentindrias extensas já forma cobertas com um agente adesivo dentindrio,
devido as possíveis interações entre o agente adesivo dentindrio e a resina adesiva do
provisório. Nesses casos, a restauração pode ser mantida primeiramente com um
cimento transparente para provisório. (Temp-Bond Clear, Kerr).
As provisórias de resina acrilica poderão ser feitas com o auxilio de uma matriz
plástica obtida com uma máquina de Vacuum Form e um modelo dos dentes obtidos
antes de executar os preparos. A porção vestibular da matriz é preenchida com a resina
acrílica e levada aos dentes preparados. Após a polimerização da resina a matriz é
removida e as provisórias são acabadas e polidas. A cimentação pode ser feita da
mesma maneira da técnica direta ou com um cimento temporário. 0 preparo dental deve
ser isolado durante a confecção da restauração provisória. Por isso o clinico deve
considerar a possibilidade de confeccionar restaurações provisórias indiretamente,
evitando o uso de cimentos provisórios a base de resina. Quando possível em casos de
múltiplas facetas podemos mantê-las unidas nos provisórios para aumentar mais a
retenção das mesmas
Segundo Magne e Belser (2003), o uso de resina composta ou resinas rígidas não
é recomendado pelo fato de que elas são muito frágeis. O acrílico autopolimerizável
padrão, com sua elasticidade e propriedades de manipulação favoráveis, é um ótimo
material para ser usado como provisório.
Para Dumfahrt et al. (1999), o método de cimentação de uma restauração
provisória é particularmente importante porque nenhum remanescente de cimento
provisório depois de sua remoção deve permanescer e alterar a superfície do dente, e a
adesão final da faceta de porcelana. Para Touati et al. (2000) e Peumans (2000), para
manter a força original da adesão da faceta de porcelana, o uso de um cimento
temporário sem eugenol tem sido recomendado.
De acordo com Aykent et al. (2005), nenhuma diferença com significância
estatística foi observada entre a força de união de facetas de porcelana que
permaneceram sem restauração provisória e aquelas que foram cimentadas com um
cimento provisório sem eugenol.
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Para Fradeani (1998), as restaurações provisórias são essenciais para a
manutenção da posição original do dente quando áreas interproximais são envolvidas
pelo preparo. Segundo Dumfahrt et al. (1999), elas são necessárias para proteção da
polpa contra injúrias termais, irritações químicas e da dentina contra invasões
bacterianas. Restaurações provisórias são um requisito para preservar a saúde do tecido
gengiva!, manter a estabilidade oclusal e prover estética e conforto ao paciente.
Segundo Rouse (1996), devemos esclarecer ao paciente que as restaurações
temporárias são somente o primeiro passo de um processo de modificação de seu
sorriso. Elas darão uma idéia da forma, contorno e tamanho da faceta definitiva porém
não terão uma cor satisfatória, tendo um aspecto opaco, pois serão feitas de resina
acrílica, que é um material totalmente diferente das facetas de porcelana definitivas. Se
as restaurações provisórias descolarem, provavelmente a oclusão deverá ser modificada.
Se o paciente tiver dificuldade com sons de "S" e "F", mudanças no contorno lingual ou
comprimento incisal devem ser necessários. Reembasamentos em restaurações
provisórias de resina acrílica são

relativamente simples. Certamente esses

reembasamentos são preferíveis ao invés de ter que promover mudanças nas facetas de
porcelana definitivas.

2.14 MOLDAGEM

De acordo com Baratieri et al. (2001), caso a margem cervical do preparo esteja
localizada dentro do sulco gengival, um fio retrator sem substâncias químicas e de
espessura compatível com a profundidade do sulco deverá ser selecionado e
posicionado adequadamente dentro do sulco. Na verdade dois fios deverão,
separadamente, ser posicionados no mesmo sulco, sendo que o segundo fio deve ficar
visível para ser retirado antes de realizar a moldagem.
A moldagem deve ser feita corn um material de precisão, que permita que o
molde seja vazado duas vezes. Os materias mais indicados são os poliéteres e os
silicones de adição.
Um molde adequado deve apresentar as seguintes características:
Presença de margens nítidas e visíveis em sua totalidade;
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•

Presença de uma "pequena saia" de material que penetrou, sutilmente, no

sulco gengival;
•

Eventualmente, presença do fio retrator que foi retirado do sulco com o

auxilio do material de moldagem;
•

Ausência de bolhas nas regiões das margens e/ou áreas que possam

comprometer a confecção da restauração;
•

Ausência de áreas visíveis de compressão acentuada;

•

Ausência de rupturas de festões interdentais.

Os moldes de silicone de adição só devem ser vazados 2 horas após a moldagem
e podem ser armazenados, em temperatura ambiente, por 14 dias.
Segundo Magne e Belser (2003), a reprodução adequada dos tecidos moles
circundantes é imprescindível nas moldagens finais, pois esta auxiliará o ceramista a
otimizar a forma e o contorno dentais. A retração gengival deve ser realizada por pelo
menos 5 a 10 minutos antes da moldagem, a fim de permitir que o fio retrator se
expanda através da absorção de água.
Materiais de moldagem com siliconas de adição (polivinilsiloxanos) são
recomendados devido a elasticidade

e resistência ao rasgamento amplamente

reconhecidos; eles também proporcionam precisão em vazamentos múltiplos, que são
essenciais na confecção de modelos-mestres adequados.

2.15 CIMENTAÇÃO

Segundo Magne e Belser (2003), no que diz respeito ao sucesso da adesão, esta
se baseia no preparo adequado e condicionamento das superfícies envolvidas. Materiais
de dupla polimerização para a cimentação são erroneamente preferidos à resinas
compostas mais viscosas e apenas polimerizáveis. Tempo de trabalho suficiente é
essencial para o correto posicionamento da restauração e a eliminação cuidadosa do
excesso de resina. Nesse sentido, os cimentos de dupla polimerização estão sujeitos a
controvérsias: sua capacidade de autopolimerização está inversamente relacionada ao
seu tempo de trabalho e seu escoamento dificulta a remoção do excesso de resina. Além
desses cimentos terem estabilidade química incerta (degradação da amina).
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As facetas de porcelana podem ser cimentadas utilizando-se uma resina
composta restauradora fotopolimerizável regular, desde que um modo extenso de
polimerização sej a aplicado. As resinas fotopolimerizáveis tradicionais oferecem
vantagens consideráveis devido a facilidade de manipulação (tempo de trabalho
ilimitado, consistência ideal), propriedades fisico-mecânicas favoráveis (alto conteúdo
de carga) e estabilidade de cor.
Deve-se selecionar, de preferência, uma resina composta neutra, que permita
uma redistribuição de luz e profundidade de polimerização (isto 6, translucidez do tipo
incisivo), que seja compatível com a luminosidade inerente da restauração, em si (isto é,
levemente fluorescente). A indicação para produtos de dupla polimerização permanece
limitada a peças cerâmicas de espessura vestibular extrema ( > que 2mm) ou para
situações em que as facetas se tornaram altamente opacas (pela descoloração residual
severa).
A inserção final da peça cerâmica deve ser precedida de uma prova meticulosa.
Após a remoção do provisório, uma taça de silicone (Hawe-Neos) macia e uma pasta
abrasiva leve são utilizadas para limpar as superficies preparadas. Quando os
provisórios forem mantidos através do condicionamento em um único ponto, um
raspador ou disco abrasivo (em baixa rotação) deverá ser utilizado para remover a resina
adesiva da área (ponto) condicionada.
Segundo Fradeani (1998), Baratieri et al. (2001) e Touati et al. (2000), as facetas
devem ser individualmente provadas quanto ao ajuste. Após prova-se as facetas em
conjunto. 0 uso de um silicone transparente, fotopolimerizável (Memosyl, Bayer) na
parte interna das facetas possibilita que elas não saiam de posição durante a prova.
Quando houver dificuldades no assentamento das facetas terão que ser feitos ajustes na
regido do contato proximal. Para marcar a regido do contato proximal a ser desgastada
é utilizada, entre as facetas, durante o assentamento, uma fita de papel articular (Accu
Film II). 0 desgaste deverá ser feito, com muito cuidado, com pontas diamantadas de
granulação extra-fina, em alta velocidade e com refrigeração a ar/água.
De acordo com Touati et al. (2000), depois da cimentação de cada faceta, a
próxima a ser cimentada deve ser novamente provada, pois um contato muito apertado
ou um excesso de compósito endurecido causa o risco de mal-posicionamento e pode
produzir fratura durante a colagem. A maioria das fraturas é causada por profundidade
inadequada (espessura), oclusão mal-ajustada, ou atividades parafuncionais. Todas estas
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fraturas são de natureza coesiva. E muito raro encontrar fraturas de natureza adesiva, e a
descolagem completa da faceta é ainda mais rara.
Segundo Magne e Belser (2003), as superficies de porcelana contaminadas pelos
produtos de prova devem ser cuidadosamente limpas com solventes de resina (acetona,
etanol, metanol ou cloreto de metileno). A prova sempre resulta em algum tipo de
contaminação química das superfícies a sofrerem adesão e, desta forma, em redução
potencial da futura adesão. Consequentemente, as superfícies cerâmicas e de esmalte
devem ser sistematicamente condicionadas após a prova e não antes.
Para Fradeani (1998), em dentes não escurecidos usando um cimento resinoso
translúcido consegue-se melhores resultados, e em dentes escurecidos um cimento
resinoso mais opaco é indicado para esconder a estrutura com alteração de cor.

2.15.1 CONDICIONAMENTO DA SUPERFÍCIE CERÂMICA

Segundo Baratieri et al. (2001), antes da cimentação a superfície interna da
faceta deve ser submetida aos seguintes procedimentos:
Limpeza com o auxilio de um jato de bicarbonato de sódio;
Complementação

da limpeza com enxágüe em água corrente e

subseqüente colocação das facetas num recipiente com acetona, num aparelho de ultrasom, por 5 min;
Condicionamento com ácido fluoridrico a 2 a 10% durante 2 minutos,
lavagem com spray de ar/água e secagem com ar.
Segundo Kato et al. (2000) e Kumbuloglu et al. (2005), condicionamento ácido
da superfície cerâmica com HF e a combinação de ácido sulfúrico e hidrofluoridrico
provém a maior e mais durável força de união.
Segundo Baratieri et al. (2001), o condicionamento, com ácido fluoridrico, da
superfície interna da faceta é indispensável e visa:
Complementar a limpeza;
Eliminar certas falhas superficiais por dissolução;
Aumentar a Area de superfície;
Aumentar a energia livre de superficie;
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•

Aumentar o poder de molhamento (propiciar que o adesivo penetre, com

mais facilidade, nas reentrâncias criadas pelo ácido).
De acordo com Magne e Belser (2003), o condicionamento com HF é incapaz de
gerar uma superfície retentiva sobre cerâmicas altamente cristalinas, com conteúdo
vítreo insuficiente (por ex., os materiais de corpo In-Ceram[Vita] ou Procera [Nobel
Biocare]) ou cerâmicas não-cristalinas puras (por ex., vidro hidrotémico Ducera LFC
[Ducera]).
No estudo de Kumbulonglu (2005), foi avaliada a força de união adesiva de
cinco marcas comercias de sistemas de cimento resinoso ao substrato da cerâmica de
dissilicato de litio. Foi medida a força de união antes e após a termocilcagem. A mais
alta força de união adesiva antes da termociclagem foi obtida com o cimento resinoso
RelyX ARC (28-7 MPa), enquanto após a termociclagem a mais alta força foi
conseguida com o cimento resinoso Variolin1c2 (23-2 MPa). Os valores mais baixos
foram do Panavia 21 (5-8 MPa) antes da termociclagem e (2-4 MPa) após a
termociclagem. Pode-se concluir que há significantes diferenças na força de união dos
compósitos de cimento resinoso ao substrato dissilicato de litio. Há uma tendência de
que a aplicação do ácido HF previamente a aplicação do sistema adesivo fornece
valores maiores de força de adesão, porém, as diferenças na composição química dos
cimentos também deve ter alguma influencia.
Segundo Magne e Belser (2003), mesmo a lavagem copiosa é insuficiente para
limpar a porcelana, que frequentemente é contaminada por um resíduo ou depósito
branco. Estes últimos são removidos seletivamente através da colocação das
restaurações em um banho ultra-sônico (em álcool a 95%, acetona ou água destilada),
por 4 a 5 minutos.
De acordo com Baratieri et al. (2001), após a aplicação do Acido fluoridrico na
superfície interna da faceta e realizar os procedimentos para a remoção do ácido, com o
auxilio de um pincel descartável, deve-se aplicar um silano para formar um "elo
químico" entre o adesivo e a cerâmica.
Segundo Magne e Belser (2003), devido ao conteúdo de silica da porcelana
feldspdtica, uma adesão química pode ser potencialmente obtida entre a porcelana e o
cimento resinoso. Essa união requer moléculas de ligação, isto 6, 71-metacriloxipropil
trimetoxisilano, também denominados silanos organofuncionais. Eles são utilizados
tipicamente como promotores da adesão entre os substratos inorgânicos e os polimeros
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orgânicos. A porcelana tratada com silano oferece molhabilidade superior e os grupos
metacrilatos podem formar uma adesão com os grupos metacrilatos da resina.
Deve-se preferir os silanos em um estado inativo, pois em um ambiente aquoso
os silanos ativados reagem entre si e se precipitam fora da solução. Por essa razão, os
silanos com componetes duplos (sistemas com dois frascos, por ex., Silicoup, Heraeus
Kulzer) são os preferidos a produtos de frasco único. Nos produtos de dois frascos, um
frasco contém o ácido (por ex., aproximadamente ácido acético a 5% no frasco A do
Silicoup) e o outro silano não-hidrolizado (frasco B) para ser ativado (hidrolizado via
ácido). Após a secagem, a superficie cerâmica condicionada é coberta com 2 a 3
camadas de solução ativa de silano. Deve ser permitida a evaporação do solvente entre
as camadas.
No estudo de Nagai et al. (2005), foram avaliadas as características adesivas da
cerâmica dissilicato de litio (IPS Empress 2) e concluiu-se que durável adesão a essa
cerâmica pode ser conseguida pela aplicação combinada de ácido fluoridrico e após um
primer silano.
Kato et al. (1996), num estudo in vitro avaliou a força de unido de seis sistemas
adesivos cerâmicos e a durabilidade da adesão dos mesmos (examinada através de
termociclagem). A força de unido de todas as amostras antes da termociclagem variou
de 30.3 Mpa a 65.3 MPa. Os três sistemas em que os primers silanos são ativados por
um ácido hidrofóbico metacrilato exibiram força de união maior que 20 MPa depois da
termociclagem. Muitas das amostras exibiram uma combinação de fraturas adesivas e
coesivas e todas apresentaram valores mais altos de força de união antes da
termociclagem.
Segundo Baratieri et al. (2001), após a silanização, o adesivo selecionado
deverá, de acordo com as instruções do fabricante„ ser aplicado na superficie interna da
faceta e ser polimerizado. Cuidado especial deverá ser tomado para impedir que o
adesivo "empoce" em determinadas divas e prejudique o assentamento da faceta. De
acordo com Magne e Belser (2003), deve-se promover um adelgaçamento dessa camada
de adesivo com um suave jato de ar. Uma porção homogênea de uma resina composta
híbrida fina do tipo incisiva (por ex., Herculite Incisal LT, Kerr) 6, assim, aplicada
superficie da cerâmica. A faceta com a resina composta aplicada é armazenada sob um
protetor de luz

- c,
es
Blblioteca Universitária
UFSq
J

_

2.15.2 CONDICIONAMENTO DA SUPERFÍCIE DENTAL

Segundo Baratieri et al. (2001), deve-se tomar cuidado para remover totalmente
as facetas provisórias tendo cuidado para que não fique parte da provisória aderida ao
dente. Isso evitará que possam ocorrer problemas de adaptação da faceta e até de
fraturas da mesma. Esse material remanescente da provisória aderido ao dente, poderá,
facilmente, ser removido com o auxilio de discos abrasivos.
Para Aykent et al. (2005), a superfície do dente deve ser limpa antes da

cimentação final. A cimentação de uma restauração provisória com um cimento sem
eugenol não diminui a retenção da resturação final.
De acordo com Mausner et al. (1996), a aplicação de agentes dessensibilizantes

está ganhando popularidade mas, infelizmente, seu efeito na retenção das restaurações
tem sido prejudicial. Segundo Aykent et al. (2005), as facetas de porcelana quando
cimentadas na supeficie do dente e que foi aplicada uma restauração provisória de
resina fotopolimerizavel e um dessensibilizante dentindrio não fotopolimerizavel
sofreram uma significante perda da força adesiva.

2.15.2.1 APENAS ESMALTE

Segundo Magne e Belser (2003), quando 80 a 90% das superfícies preparadas
estão localizadas no esmalte, o condicionamento da superficie é limitado a um
condicionamento de 30 segundos, com Acido fosfórico a 37%, seguido de lavagem e
secagem. A secagem ótima pode ser obtida pela aplicação de uma gota com álcool (sem

fricção) e secagem da superficie com ar. Após aplica-se o adesivo de acordo com as
instruções do fabricante.
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2.15.2.2 EXPOSIÇÃO SIGNIFICATIVA DE DENTINA (ADESÃO DENTINARIA
IMEDIATA)

Segundo Magne e Belser (2003), apesar do esforço no sentido de confinar o
preparo a estrutura de esmalte, situações peculiares, tais como dentes inicialmente
proeminentes ou mal-alinhados, podem ainda envolver preparos mais profundos que
atingem a dentina. Sempre que uma quantidade substancial de dentina é exposta pelo
preparo, recomenda-se a aplicação local de um agente adesivo dentindrio (AAD). Pelo
fato do AAD apresentar um potencial superior para a adesão quando aplicado a dentina
recém preparada, recomenda-se sua aplicação imediatamente após a finalização do
preparo, antes da moldagem final. Uma vantagem clinica é que essa medida preventiva
sela e protege o órgão polpa-dentina e, por essa razão, impede a sensibilidade e
infiltração bacteriana durante a fase provisória. 0 uso de uma resina com carga (por ex.,
Optibond FL, Kerr) pode facilitar esse procedimento.
A adesão posterior do agente de união a camada adesiva preexistente deve ser
promovida, tornando a superficie áspera através de uma ponta diamantada ou
microjateamento, mais a secagem com álcool somente antes da cimentação.
procedimento adesivo, em si, ser á limitado, portanto, ao condicionamento do esmalte,
isto 6, condicionamento com ácido fosfórico, seguido da secagem com álcool e
aplicação de resina adesiva.
Na abordagem clássica, exposições de dentina são inicialmente desconsideradas
e o agente de adesão dentindrio é aplicado somente no estágio de tratamento final,
quando se procede a cimentação da faceta. Porém quando testados in vitro, nenhuma
microinfiltração mensurável pôde ser detectada na interface das amostras, tanto aderidas
pelo método clássico como pelo novo método. Ambos os métodos podem gerar uma
camada híbrida bem organizada de 3 a 4 Ern de espessura e prolongamentos de resina,
sendo a dentina selada por esta zona de interdifusào. No método clássico é comum
observar o rompimento parcial entre a camada híbrida e a resina suprajacente.
Durante o tempo que o adesivo dentindrio foi aplicado à superfície de dentina
condicionada até a restauração ser assentada, a infiltração de fluido dentindrio pode
prejudicar o processo adesivo, especialmente a formação do prolongamento de resina.
No novo método, prolongamentos de resina mais longos são encontrados e não
existe nenhuma descontinuidade na interface dentina-resina ou entre o adesivo pré-
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polimerizado e o cimento resinoso.

2.16 COLOCAÇÃO DA FACETA DE PORCELANA

De acordo com Magne e Belser (2003), o campo de trabalho deve estar sem luz
intensa (luz do equipamento odontológico ou outras); a polimerização prematura dessa
camada deve ser evitada, pois impede o perfeito assentamento da restauração.
Segundo Baratieri et al. (2001), após o assentamento da faceta e o operador
conferir a posição da faceta, aplica-se a luz polimerizadora na regido vestibular/cervical
por cerca de 5 a 10 segundos. Prosseguindo, a luz polimerizadora deverá ser aplicada
por palatal, através do dente, por cerca de um minuto e subseqüentemente, por mais um
minuto por vestibular.
Segundo Magne e Belser (2003), o excesso de resina adesiva e resina composta
é melhor removido, sob dique de borracha, com instrumentos (lâmina cirúrgica e
bisturi). Os instrumentos rotatórios não são recomendados para esse propósito, pois
podem danificar a margem cerâmica.

2.16.1 AJUSTES FINAIS E OCLUSAL

Segundo Magne e Belser (2003), sob nenhuma circunstância este passo deve ser
realizado antes da adesão final das peças de porcelana, devido ao alto risco de fratura.
Uma vez removido o dique de borracha, a oclusão é imediatamente ajustada, iniciandose com a oclusão cêntrica (máxima intercuspidação). As correções são realizadas com
pontas diamantadas de granulação fina e pontas de silicone. Ênfase particular deve ser
dada à manutenção e ao restabelecimento de uma guia anterior adequada e funcional
durante as excursões mandibulares
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2.17 ACABAMENTO

Segundo Baratieri et al. (2001), a remoção dos excessos de cimento resinoso
deve ser feito com uma lamina de bisturi n°12, agindo no sentido da faceta para o dente.
A ação no sentido contrário (dente/faceta) poderá lascar a restauração. Quando os
excessos de cimento forem maiores e/ou mais difíceis de serem removidos, poderá ser
necessário utilizar instrumentos rotatórios para tal finalidade. Nesse sentido as pontas
diamantadas de granulação finas representam uma boa alternativa.
Após a remoção dos excessos do cimento resinoso, a região das margens poderá
ter que receber acabamento e subseqüentemente polimento. Para as regiões proximais,
quando o acesso permitir, podem ser utilizados discos flexíveis, como por exemplo o
sistema Sof-Lex (3M ESPE) ou uma lixa metálica especial. Para a região cervical,
podem ser utilizadas pontas diamantadas de granulometria decrescente

e pontas

siliconizadas. Para facilitar o acesso e melhor vizualização da margem cervical, poderá
ser usado um afastador metálico (ref. 260 Maillefer).
0 polimento deverá ser feito com o auxilio de uma pasta especial para
cerâmicas, a qual deverá ser aplicada com o auxilio de feltros e escovas especiais. Para
evitar trincas na porcelana é muito importante que esses procedimentos sejam
executados com extrema cautela e com refrigeração a ar/água.

2.18 MANUTENÇÃO

Segundo Magne e Belser (2003), os mesmos cuidados e técnicas de higiene
utilizados nos dentes naturais podem ser aplicados aos dentes restaurados com facetas
de porcelana. No consultório a manutenção pode ser feita com instrumentos manuais de
raspagem quando necessários, porém devem ser usados com movimentos táteis suaves.
Movimentos cuidadosos devem ser realizados paralelos ao contorno gengival, e os
movimentos raiz-coroa devem ser totalmente evitados, pois podem facilmente fraturar a
margem ou formar um sulco nessa interface. Não devem ser usados extratores ultrasônicos e sistemas de polimento abrasivo com jateamento pois os mesmos podem
danificar a superfície da cerâmica. Manchas resistentes sobre as margens acessíveis
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podem ser removidas com pontas finas de silicone.

2.19 COMPLICAÇÕES E REPAROS

Segundo Magne e Belser (2003), uma medida preventiva para reduzir o risco de
falha seria proporcionar ao paciente uma placa acrílica superior para ser utilizada ao
dormir. Tal aparelho é totalmente indicado em pacientes com hábitos reconhecidos de
bruxismo noturno, ou ranger dos dentes.

2.19.1 FORMAÇÃO DE LASCAS

Segundo Magne e Belser (2003), quando a estética e a função não são
comprometidas, a superficie que apresenta uma lasca pode ser seletivamente polida com
pontas diamantadas de granulação fina e pontas de silicone, permanecendo como está.
Em casos severos, o fragmento perdido deve ser substituído por resina composta. 0
condicionamento da superficie cerâmica (jateamento e silanização) faz-se necessário.

2.19.2 TRINCAS

Segundo Magne e Belser (2003), trincas pós-adesivas infelizmente são mais
problemáticas pelo fato de não existir atualmente nenhum procedimento que possa tratar
desse problema. Caso toleradas pelo paciente, essas imperfeições devem ser
monitoradas e nenhuma intervenção especifica deve ser recomendada.
Para Magne et al. (1999), a propensão a trinca pode ser minimizada através de
(1) preparos 'suaves' (sem ângulo agudo), (2) espessura suficiente de material
cerâmico, (3) envelopamento e desenho adequados da restauração e (4) através do

condicionamento da superfície interna da porcelana com ácido fluoridrico.
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3 CASO CLÍNICO

De acordo com Touati et al. (2000), os incisivos laterais que apresentam
microdontia muito pronunciada estão nas indicações para uso das faceta de porcelana.

Segundo Magne e Belser (2003), os dentes con6ides apresentam naturalmente
uma configuração ideal para o uso de facetas de porcelana. 0 preparo dental necessário
é mínimo; apenas um leve chanfro marginal é necessário para o técnico em prótese
dentária confeccionar uma peça cerâmica adequada. Seria teoricamente possível

proceder sem preparo dental. A atuação, dessa forma, contudo, geraria uma margem
cerâmica em pluma e frágil, o que não permitiria uma adequada adaptação periférica
durante os procedimentos laboratoriais e a colocação clinica.
Um laminado de porcelana não seria indicado em um único incisivo lateral
malformado. Tal problema pode ser facilmente tratado com a aplicação de resinas

compostas diretas, desde que o material restaurador sej a suportado pelo esmalte intacto
subjacente e o dente não seja submetido a cargas funcionais significativas. Porém o uso

de resinas compostas direta é um processo maçante e não permite o controle adequado e
simultâneo da forma, do perfil de emergência, da adaptação cervical e cor. A adição de
resinas compostas pode apresentar um efeito adverso sobre a saúde periodontal
marginal, que pode consistir em maior retenção de placa bacteriana e inflamação
periodontal. Por outro lado laminados indiretos de porcelana podem superar esses
problemas desde que um preparo dental especifico seja realizado.
Paciente de 24 anos, leucoderma, sexo masculino se apresentou a clinica de
Especialização em Dentistica da UFSC reclamando da coloração insatisfatória de suas
facetas de resina composta nos dentes 12 e 22 feitas a aproximadamente 9 anos.
Após exame clinico e radiográfico detectou-se que seus incisivos laterais

superiores eram con6ides e se apresentavam vitais. 0 tratamento planejado para
recuperar a aparência estética do sorriso do paciente foi a confecção de duas facetas de
porcelana reforçadas por leucita do tipo IPS Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein).
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Figura 1: Aspecto inicial do paciente, sexo masculino, apresentando facetas de resina
composta nos incisivos laterais con6ides. Observe a deficiência de cor, forma e
brilho das facetas.

Figura 2: Vista frontal da arcada superior.

Figura 3: Vista lateral direita.

Figura 4: Vista lateral esquerda.
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Figura 5: Escolha da cor através da escala Vita —
Pan 3D-Master (Vita Zahnfabrik).

Figura 6: Escolha da cor através da escala Chromascop (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)

Figura 7: Provisórios prensados no modelo.
Figura 8: Confecção da guia de silicone, no modelo
importante que o técnico veja o paciente e faça
com os provisórios prensados em posição.
fotos para poder adequar o provisório o mais
fielmente possível a forma e cor da faceta de porcelana definitiva para que o paciente possa prever o
resultado final. Se alguma modificação for necessária, sell muito mais fácil na fase dos provisórios do
que nas facetas definitivas.

Figura 9: Guia de silicone do tipo "caderno de matérias' (cortada horizontalmente), utilizada nas
reduções dentárias para verificar o espaço vestibular.
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Figura 10: Vista frontal da arcada superior após a remoção das facetas de resina composta. Podemos
observar os incisivos laterais superiores conóides.

Figura I 1: Vista lateral esquerda após a remoção
das facetas de resina composta.

Figura 12: Verificação do espaço para a porcelana
com a guia de silicone cortada horizontalmente,
onde podemos observar espaço quase que suficiente na região incisal, necessitando preparo mínimo.

Figura 13: Idem a figura 12, porém observando espaço para a porcelana no terço médio.
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Figura 14 e 15: Vista de perfil proximal e incisal da quantidade de desgaste obtido a partir da guia de
silicone, feita no modelo com os provisórios. Podemos observar falta de espaço no terço cervical e médio,
necessitando de preparo nessas regiões.

Figura 16: Preparo concluído e polido com borrachas abrasivas (Astropol, Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) e pastas de polimento (PoliGloss, TDV). Note a quantidade de esmalte preservada. Após
foi feita a moldagem com silicone de adição Express (3M ESPE). Para tal utilizou-se fio retrator Ultrapak
#00 e #000 (Ultradent EUA), a fim de expor de forma eficaz o bordo cervical.

43

Figura 17: Vista frontal dos provisórios em posição.

Figura 18 e 19.

Figura 20 e 21. (Figuras 18, 19, 20 e 21). Após a moldagem ser enviada ao laboratório, o tecnico

confeciona duas facetas em cera para serem provadas no paciente. Podemos observar nas figuras o grau
de adaptação perfeito das facetas em cera nos modelos troquelados unitários. Após serem aprovadas com
relação ao grau de adaptação e forma, o técnico recebe novamente as facetas em cera e confecciona as de
porcelana através da injeção das pastilhas de IPS Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein).
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Figura 22: Pastilhas IPS Empress Esthetic (Ivoclar
Vivadent, Liechtenstein) injetadas e adaptadas no

Figura 23: Vista aproximada da faceta antes de ser
maquiada e estratificada a borda incisal.

modelo

Figura 24 e 25: Facetas concluídas adaptadas no modelo de gesso, após passarem por um processo de
maquiagem e estratificação da borda incisal. Essa estratificação da borda incisal é uma grande vantagem
desse sistema IPS Empress Esthetic, pois podem ser reproduzidas características especificas de cada
dente, como o efeito de opalescência e halo opaco por exem ilo.

Figura 26 e 27: Podemos observar a excelente adaptação palatal das facetas no modelo de trabalho

Figura 28: Com um especimetro digital podemos
observar a espessura adequada da faceta

Figura 29: Na prova em boca da faceta após remoção dos provisórios detectamos a falta de adaptação.

Figura 30: A desadaptação da faceta fica evidente
Figura 31: Remoção do contato com um disco de
nessa foto. Foi detectado que o contato que impedia lixa de granulação alta Diamond Pro (FGM, Brasil)
a adaptação da mesma era na mesial, através de um
marcador de contato do tipo Accu film II

Figura 32: Após o alivio na mesial, a faceta foi provada novamente e verificou-se a perfeita adaptação
da mesma.

Figura 33: Visão do preparo sob isolamento relativo, para provar a faceta e demonstrá-la ao paciente
para que ele aprove o resultado obtido.

Figura 34: Sob isolamento relativo e com o fio retrator #000 (Ultrapak, Ultradent, EUA) no sulco provamos novamente a faceta para verificar a adaptação
na margem cervical do preparo.

Figura 35: Através de um gel de prova do tipo
Try-in que acompanha o kit de cimento resinoso
Variolink II (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein),
podemos colocar as facetas em posição e com
cuidado mostramos o resultado ao paciente.
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Figura 36 e 37: Facetas em posição com o gel de prova try-in (Variolink Try-in, Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein). Nesse momento o paciente aprova a cimentação ou não das mesmas. E importante essa
prova, pois o paciente pode levantar, olhar no espelho e sentir-se mais a vontade para apreciar o resultado
final. Esse gel de prova, tem a cor do cimento resinoso respectivo do kit de cimentação, reproduzindo
adequadamente a cor final.

Figura 38 e 39: Condicionamento da superficie interna das facetas com ácido fluoridrico a 9,7 %, por
lmin.

Figura 40: Após lavagem para remoção do ácido fluoridrico e secagem com jato de ar, a superficie interna
da faceta de porcelana apresenta o aspecto branco opaco.

Figura 41: Aplicação do silano.
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Figura 42: Isolamento relativo do campo operatório, previamente a cimentação. Vista por vestibular após
a inserção do fio retrator e após a aplicação de uma fita do tipo veda rosca para proteção dos dentes
adjacentes, respectivamente.

Figura 43 e 44: Aplicação de um gel de Acido fosfórico a 37% durante 20s. Observe após a lavagem e
secagem do dente, o aspecto branco opaco do esmalte. Podemos observar no terço médio pequenas
regiões de exposição de dentina.
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Figura 45, 46, 47, 48: Aplicação do sistema adesivo com pincel descartável tipo microbrush de acordo
com as instruções do fabricante.
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Figura 49 e 50: Aplicação do cimento resinoso Variolink II (Ivoclar Vivadent,
superficie interna da faceta.

Liechtenstein) na

Figura 51, 52, 53 e 54: A faceta de porcelana carregada com cimento resinoso é assentada sobre o
preparo. Observe os excessos de cimento resinoso que escoam pelas margens. Esses excessos mais
grosseiros são removidos com o auxilio de uma espátula. Após podemos realizar a fotopolimerização das
facetas.

Figura 55 e 56: Observe o grau de adaptação excelente das facetas de porcelana e a ausência de
inflamação gengival.
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Figura 57: Aspecto final da faceta do 22 cimentada adesivamente, após a execução dos procedimentos de
ajuste, acabamento e polimento.

Figura 58: Aspecto frontal das facetas de IPS Empress Esthetic logo após a cimentação.
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Figura 59: Aspecto clinico 2 meses após a conclusão do tratamento.
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4 DISCUSSÃO

Segundo Kina e Bruguera (2007), a partir do entendimento da inter-relação dos
tecidos dentários onde um tecido duro- como o esmalte dentário — se relaciona com um
tecido flexível — como a dentina - para apresentar uma performance mecânica ótima
durante o processo funcional, podemos perceber o estreito equilíbrio entre as partes que
compõem essa estrutura. Infelizmente, materiais e técnicas de restauração têm como
parâmetro apresentar características de alta resistência e rigidez, o que, na maioria das
vezes, difere completamente no comportamento e relações mecânicas com as estruturas
dentárias. Via de regra, as modalidades restauradoras acabam por quebrar o equilíbrio
mecânico das estruturas dentárias.
Segundo Magne e Belser (2003)"... os dentes naturais, através da ótima

combinação de esmalte e dentina, constituem a união perfeita e única entre dureza,
resistência e resiliencia. Os procedimentos restauradores e as alterações na
integridade estrutural dos dentes podem facilmente violar esse sutil equilíbrio".
De acordo com Clavijo et al (2006), a busca por novas soluções restauradoras
em odontologia tem motivado uma verdadeira corrida tecnológica, visando ao
desenvolvimento e aperfeiçoamento de novos materiais restauradores e sistemas de
confecção. Dentro dessa nova filosofia de pesquisa, uma das maiores preocupações do
cirurgião-dentista e também dos fabricantes tem sido aliar funcionalidade e estética
superior Para aumentar a longevidade de qualquer prótese ou laminado cerâmico, é
fundamental que os critérios de indicação sejam respeitados, condição primordial para
que os valores de resistência desse material sejam capazes de resistir as forças de
mastigação.
Para Peumans (2000), o sucesso de uma faceta de porcelana é extremamente
determinado pela força e durabilidade da camada adesiva formada entre os três
diferentes componentes do complexo adesivo da faceta: a superfície do dente, o
compósito fotopolimerizável e a faceta de porcelana
Segundo Magne e Belser (2003), os dentes restaurados com facetas de porcelana
são capazes de imitar o comportamento de dentes intactos, com padrões de distribuição
de tensão similares. Dentes extremamente finos estarão sujeitos a mais tensões de flexão
em relação aos dentes mais espessos.
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Segundo Magne e Belser (2003), os laminados de porcelana podem aumentar
substancialmente a resistência coronal

e restaurar a rigidez dental original,

especialmente quando a cerâmica apresenta espessura suficiente para reproduzir volume

e comprimento coronais originais. Ênfase particular deve ser orientada, todavia, para a
manutenção ou restabelecimento de uma guia anterior funcional

e adequada,

independentemente de esta guia envolver ou não as novas restaurações. A rigidez da
coroa pode ser 100% recuperada quando uma porcelana feldspática (módulo de
elasticidade de aproximadamente 70 GPa) for utilizada como substituta do esmalte,
como no caso de restaurações como facetas de porcelana. A saúde e morfologia
adequadas do periodonto são responsáveis por 50% do resultado estético final.
Dentes tratados com facetas de porcelana se comportam funcionalmente como
dentes naturais, com relação a transferência de tensão e deformação, diferente dos
dentes tratados com restaurações extensas de resina composta. Por outro lado, afirma-se,
geralmente, que as facetas de porcelana não são indicadas em dentes despolpados, muito
embora seja difícil constatar forte evidência para tal afirmação. Em um estudo in vitro
de Magne e Douglas (2000), incisivos despolpados facetados comportaram-se de forma
similar aos dentes naturais tratados endodonticamente. Quando dentes despolpados são
tratados por meio de procedimentos protéticos tradicionais (ao invés de técnicas de
facetamento mais conservadoras), vários tipos de pinos e núcleos de preenchimento são
comumente recomendados. Estes, por sua vez, podem gerar inúmeras complicações, tais
como fendas e fraturas radiculares. A perda da estrutura dental, assim, torna-se a causa
primária de falha, não o efeito da remoção pulpar, em si. Com exceção dos dentes
tratados endodonticamente, com destruição severa da estrutura dental, não existe
atualmente nenhuma evidência que contra-indique o facetamento de dentes sem
vitalidade.
Segundo Fradeani (1998), problemas como: Restaurações de resinas
insatisfatórias, dentes fraturados, diastemas, desgastes incisais e descolorações podem
ser corrigidos com sucesso através do uso de uma técnica restauradora conservadora: As
facetas de porcelana. Porém, Magne e Belser (2003), desenvolveram uma nova
classificação, onde temos três grupos principais de indicações: descoloração dental
resistente aos procedimentos de clareamento (Tipo I), necessidade de alterações
morfológicas maiores (Tipo II)
comprometidos (Tipo III).

e restaurações extensas de dentes anteriores
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De acordo com Touati et al. (2000), as contra-indicações devem ser chamadas
de contra-indicações atuais pois passamos por uma evolução constante de técnicas e
materiais cerâmicos. Para Magne e Belser (2003), a colocação de restaurações adesivas
de porcelana antes dos 16 ou 18 anos pode não ser apropriada devido as alterações
significativas que ainda ocorrem na dentição (por ex., erupção passiva e crescimento da
crista alveolar residual). Nesses casos resinas compostas diretas podem ser utilizadas
como restaurações provisórias antes da colocação definitiva de porcelanas.
De acordo com Baratieri et al. (2001), a classificação dos principais grupos de
porcelanas para uso odontológico são: porcelanas feldspdticas, porcelanas aluminizadas
e vidros ceramizados e as mais indicadas para facetas de porcelana são: porcelanas
feldspdticas, Inceram Spine11 ou Alumina, sistema Dicor e os sitemas IPS Empress I e
II. Já para Conceição et al. (2000) e Kina e Bruguera (2007), as cerâmicas feldspdticas
ou de vidro ceramizado, tipo IPS Empress, são as mais indicadas para a realização de
facetas de porcelana, pois as mesmas permitem condicionamento da superfície interna
da restauração com ácido fluoridrico criando microretenções e propiciando, assim,
maior capacidade de unido ao substrato dentário. Os sitemas cerâmicos que empregam
uma infra-estrutura de alumina ou zircemia, como o procera ou o Inceram, não aceitam
este tipo de condicionamento com ácido fluoridrico e dependem da utilização de
cimentos resinosos com grupamentos fosfatados, para alcançar uma satisfatória
resistência de unido da restauração ao dente.
Segundo Touati et al. (2000), é de primordial importância criar um clima de
confiança com o paciente de modo que fique o mais claro possível os motivos de sua
visita. 0 dentista deve perceber precisamente a insatisfação do paciente com sua
dentição e o tipo exato de alteração que ele ou ela gostaria de fazer. De acordo com
Magne et al. (1996), a previsão do resultado do tratamento é essencial quando do
planejamento de uma reabilitação estética substancial. A análise diagn6stica é a base da
terapêutica futura. Segundo Magne e Belser (2003), no estagio da abordagem
diagnóstica, o novo volume dos dentes deve ser aprovado pelo paciente, resultando em
concordância total sobre a forma, o tamanho e comprimento dentais. 0 método mais
simples envolve a confecção de um modelo acrilico, diretamente na boca do paciente (
ou sobre um modelo de estudo intacto), utilizando-se resina autopolimerizável moldada
sobre as faces dentais não preparadas, com uma matriz de silicone do enceramento.
Posteriormente o paciente pode facilmente apreciar essa mascara removível. Para Rouse
(1996), as restaurações provisórias podem clarear as expectativas do paciente e reduzir a
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necessidade de reparos onerosos. As falhas relacionadas ao uso de facetas raramente é
devido a técnica mas quase sempre as diferenças entre as percepções dos pacientes e
dentistas. Para Dumfahrt et al. (1999), o método de cimentação de uma restauração
provisória é particularmente importante porque nenhum remanescente de cimento

provisório depois de sua remoção deve permanescer e alterar a superficie do dente, e a
adesão final da faceta de porcelana. Para Touati et al. (2000) e Peumans (2000), para

manter a força original da adesão da faceta de porcelana, o uso de um cimento
temporário sem eugenol tem sido recomendado. Porém de acordo com Aykent et al.
(2005), nenhuma diferença com significância estatística foi observada entre a força de
unido de facetas de porcelana que permaneceram sem restauração provisória e aquelas

que foram cimentadas com um cimento provisório sem eugenol.
De acordo com Touati et al. (2000), o elemento chave do sucesso das facetas
está no preparo dentário. Os preparos devem preencher os seguintes quatro princípios
básicos quando se pretende integração perfeita, funcional, biológica e estética:

estabilização, reforço, retenção e adesão.

Segundo Addison et al. (2003), idealmente, o preparo deveria ficar restrito ao
esmalte, com profundidade de 0,5-0,9mm, dependendo da alteração cromática do
substrato dentindrio. Para Touati et al. (2000), deve-se obter uma redução tecidual
média de 0,5mm. Pode-se, em casos mais extremos de descoloração, aumentar a
redução para 0,7-0,8mm. Não se recomenda um desgaste de menos de 0,3mm. De

acordo com Baratieri et al. (2001), sempre que possível os contatos proximais devem
ser mantidos em dente natural porque: representam uma característica anatômica que é
muito difícil de reproduzir, evitam o movimento dos dentes, enquanto se aguarda a
confecção da faceta de porcelana, especialmente

quando não são empregados

provisórios, facilitam o ajuste das facetas, tornam mais simples os procedimentos de
adesão e acabamento e facilitam o controle de placa bacteriana. Porém romper o contato

proximal, de acordo com Buso e Ferreira (2006),

facilita os procedimentos de

moldagem, realização dos provisórios, confecção dos modelos e sua troquelização, além
de melhorar o resultado estético final. Já para Magne e Belser (2003), a quantidade de
penetração interdental depende do tipo de contato interdental. Contatos leves podem ser

removidos através de uma extensão conservadora do limite do preparo. Contudo, com
uma área de contato maior, recomenda-se que a superfície seja desgastada para criar
margens acessíveis, sem penetração excessiva.
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De acordo com Baratieri et al. (2001), a moldagem deve ser feita com um
material de precisão, que permita que o molde seja vazado duas vezes. Os materiais
mais indicados são os poliéteres e os silicones de adição. Para Magne e Belser (2003), a
reprodução adequada dos tecidos moles circundantes é imprescindível nas moldagens
finais, pois esta auxiliará o ceramista a otimizar a forma e o contorno dentais.
Segundo Magne e Belser (2003), no que diz respeito ao sucesso da adesão, esta
se baseia no preparo adequado e condicionamento das superfícies envolvidas. De acordo
com Kumbuloglu et al. (2005) e Kato et al. (2000), condicionamento ácido da superfície
cerâmica com HF e a combinação de ácido sulfúrico e hidrofluoridrico provém a maior
e mais durável força de união. Segundo Baratieri et al (2001), após a aplicação do Acido
fluoridrico na superfície interna da faceta e realizar os procedimentos para a remoção do
ácido, com o auxilio de um pincel descartável, deve-se aplicar um silano para formar
um "elo químico" entre o adesivo e a cerâmica.
Num estudo de Fradeani (1998), foram avaliadas 83 facetas de porcelana IPS
Empress após 6 anos com o objetivo de calcular a taxa de sucesso. Os critérios de
avaliação foram: Mudança de cor, descoloração marginal, cáries recorrentes, contorno e
integridade marginal. Das 83 facetas somente 1 falhou e o sucesso calculado foi de
98.8%. Essa falha foi num dente que apresentava excesso de dentina exposta. Esse
mesmo autor reportou que as falhas catastófricas das facetas de porcelana são mais
comuns quando elas são cimentadas na dentina ou em restaurações já existentes; e
manter as margens em esmalte é sempre indicado.
Num outro estudo de Swift e Friedman (2004), foram avaliadas facetas de
porcelana 5 e 10 anos após a cimentação. Foram cimentadas 87 facetas em 25 pacientes.
Depois de 5 anos, todas as 87 facetas permaneceram no lugar e foram avaliadas como
perfeitas em relação a cor e superfície. Apenas 4 facetas tinham fraturas, mas somente
uma delas requeriu reparo. Após 10 anos o resultado estético permanecia bom, a
satisfação do paciente estava alta e a retenção estava excelente. A taxa de fratura
aumentou substancialmente para 34%, porém apenas 11% dessas fraturas estavam
clinicamente inaceitáveis.
Em outro estudo de Kihn e Barnes (1998), 59 facetas de porcelana foram
preparadas e cimentadas em 12 pacientes pelo mesmo dentista e avaliadas após 24 e 48
meses. Após 48 meses, as facetas estavam com a coloração estável, todas as margens
estavam clinicamente aceitáveis e os pacientes reportaram sensibilidade zero e nenhuma
reação adversa.
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5 CONCLUSÃO

0 desenvolvimento de novos materiais restauradores associados aos avanços
tecnológicos dos sistemas de adesão ao substrato cerâmico, fizeram das facetas de
porcelana uma alternativa de tratamento que oferece excelente propriedades estéticas,
biocompatibilidade, estabilidade química, resistência ao desgaste, lisura superficial,
manutenção da saúde periodontal, além de apresentar quase 100% de sucesso em
avaliações clinicas a longo prazo; sendo indicadas corn segurança para resolução de
problemas estéticos na dentição anterior.
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