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RESUMO

A fratura em dentes anteriores ocorre muito nos dias de hoje, tanto em
crianças e adultos jovens, quanto em pessoas de idade mais avançada. A lesão
acomete mais esmalte e dentina, sem envolvimento pulpar. 0 tratamento destas
injúrias representa, muitas vezes, um desafio ao clinico, pois reproduzir as
características originais do dente depende do material utilizado, da técnica
escolhida e da seleção correta do caso. Colagem do fragmento e restauração
direta com resina composta, dentro de suas indicações e limitações, apresentam
um ótimo resultado imediato e a médio prazo, porém não proporcionam uma
longevidade clinica satisfatória. As facetas de cerâmica mostraram um ótimo
resultado na restauração de dentes anteriores fraturados, restabelecendo a
biomecânica e a estética semelhante ao dente original,

e apresentando um

resultado biomimético superior aos outros tratamentos abordados neste trabalho.

Palavras-chave: Fratura dental. Faceta de porcelana. Trauma. Dente anterior.
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curso de Especialização em Dentistica Restauradora — Universidade Federal de
Santa Catarina, 2007.

ABSTRACT

The fracture on anterior teeth occurs much nowadays, both in children and
young adults, as in people from older. The injury affects more enamel and dentin,
without pulpal involvement. The treatment of these insults is often a challenge to the
clinical therefore reproduce the original characteristics of the tooth depends on the
material used, the technique chosen and the correct selection of the case. Collage
of the fragment and direct restorations with resin composite, in its indications and
limitations, have a great results in immediate and medium term, but does not
provide a satisfactory clinical longevity. The ceramic veneer showed a great result
in the restoration of fractured anterior teeth, restoring the biomechanics and the
aesthetics similar to the original tooth, and presenting a biomimetic result superior
to the other treatments addressed in this work.

Keywords: Dental fracture. Porcelain veneer. Trauma. Anterior teeth.

"Nós somos o que repetidamente
fazemos. Exceláncia, portanto nJo é
um ato, e sim um hábito". (Aristóteles)
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I Introdução

Os incisivos centrais superiores ocupam um lugar privilegiado na arcada
dental. Eles dão o tom estético do sorriso, e sua influência no bem-estar global do
indivíduo não pode ser subestimada. Porém, seu padrão de erupção, assim como
sua localização, resulta numa grande suscetibilidade ao trauma, particularmente na
infância (Liebenberg, 1997; Dietschi et al, 2000). Mais da metade das injúrias
traumáticas dentárias envolve os incisivos superiores. No passado, dentes com
pequenas fraturas eram desgastados, nivelados ou até extraídos, ou restaurados
com materiais de pouca durabilidade.
Baratieri et al. em 2001, classificaram as fraturas de dentes anteriores ern:
fratura de esmalte e fratura de esmalte/dentina, com ou sem exposição pulpar e
com ou sem invasão do espaço biológico. 0 tratamento e prognostico do dente
traumatizado serão modulados por estes tipos de fratura, assim como o grau de
extensão no sentido apical.
Murchinson em 1999, na revisão de 25 casos publicados, relatou que 85%
dos incisivos fraturados apresentam-se de forma obliqua, de vestibular a palatal,
com a linha de fratura extendendo-se na direção apical.
Segundo Magne e Douglas, 1999 e Magne e Belser, 2003, o desafio da
odontologia restauradora moderna

é restabelecer ou simular a integridade

biomecânica, estrutural e estética dos dentes intactos. A procura do tratamento
adequado e conseqüente material disponível leva o cirurgião dentista a realizar
restaurações que sejam compatíveis com estas propriedades dos tecidos dentais
subjacentes e aplique o principio biomimético defendido pelos autores.
Biomimética dental começa com o entendimento da distribuição dos tecidos
duros e a distribuição do estresse através deles. Esmalte e dentina formam uma
estrutura complexa, que proporciona ao dente características únicas: por um lado,
a dureza do esmalte protege a base de dentina; por outro, a capacidade da dentina
e das finas fibras colagenas da junção amelo-dentinaria de dissipar as forças que
incidem sobre

o esmalte. A relação física e

estrutural, entre um tecido

C)

extremamente duro e outro mais flexível, promove ao dente uma capacidade única
de suportar cargas mastigatórias e térmicas durante toda a vida. A escolha dos
materiais deve, portanto, obedecer tal principio.
A colagem de fragmento pode ser uma alternativa, uma vez que devolve ao
dente sua estrutura original. Chu, Yim e Wei em 2000 mostraram que a colagem da
pega fraturada é uma técnica em que se obtem excelentes resultados. 0 uso do
fragmento do dente natural elimina o problema de materiais com cor diferente e a
dificuldade de imitar o contorno e a textura original. Custo e tempo de trabalho
também são apontados como vantagens pelos autores. Ressaltaram, ainda, que
esta alternativa só é possível quando o fragmento estiver disponível e a linha de
fratura estiver supragengival ou acessível após tratamento periodontal.
Com o avanço dos sistemas adesivos, é possível que a colagem alcance
um sucesso funcional e estético por até 7 anos, como mostra Murchinson 1999.
Porém, falhas podem ocorrer se o dente sofrer outro trauma, se o paciente
apresentar uma parafunção ou se houver uma tração horizontal no dente.
Protetores de mordida e/ou bucais estarão indicados.

Outro tratamento amplamente utilizado

é

a restauração direta do

remanescente dental com resina composta. Segundo Baratieri et al 2001, quando o
fragmento estiver indisponível ou inviável de ser aproveitado, a colagem deixa de
ser uma alternativa e a técnica direta com compósito deve ser considerada.
Quando mais de 2/3 da coroa clinica estiver disponível, este tratamento

é

satisfatório.
Brambilla e CavaIlk 2007 sugerem em seu estudo que, sempre que
possível, utilize-se a técnica de colagem do fragmento. Restaurações diretas são
apropriadas para pacientes jovens: eles têm maiores chances que os adultos de
suportar um trauma adicional. Em adultos, onde são necessárias restaurações que
durem mais tempo, restauração com faceta de porcelana é o tratamento de
escolha. Ressaltam que a durabilidade estética da restauração de resina é menor
que as restaurações adesivas de porcelana.

Meijering et al. em 1997, avaliaram o grau de satisfação dos pacientes com
o resultado estético de 3 tipos de facetas: resina composta direta, resina composta
indireta e de porcelana. Os resultados mostraram que a satisfação global das
restaurações, no momento da confecção, foi de 76% e, após dois anos, foi de 78%.
Na avaliação após 2 anos houve significantemente maior satisfação com as facetas
de porcelana comparado às de resina composta direta. Concluíram, então, que
com o passar do tempo, é esperado que o grau de satisfação entre os diferentes
tipos de materiais restauradores sejam ainda mais aparentes e divergentes, devido
às propriedades dos mesmos agindo no envelhecimento, descoloração

e

resistência da restauração.
Touati, Miara, Nathanson, 2000 e Kina, Bruguera, 2007, concordaram que o
tratamento de incisivos superiores fraturados pode ser feito através de laminados
cerâmicos, desde que obedecidas as limitações e indicações para as mesmas.
Este tipo de restauração, observada pelos parâmetros biológicos e funcionais, tem
respostas biomecânicas únicas e mantem-se como as restaurações protéticas que
melhor se encaixam nos princípios de odontologia estética atuais.
Os laminados cerâmicos enquadram-se como uma alternativa restauradora
para dentes com fraturas sem comprometimento pulpar

e radicular. É

imprescindível que o clinico conheça as indicações e as limitações para tal
tratamento, devolvendo ao dente suas características funcionais, mecânicas e
estéticas.
0 objetivo deste estudo é realizar uma revisão de literatura para elucidar a
indicação de facetas de porcelana em dentes anteriores fraturados, sem
envolvimento pulpar e sem a invasão do espaço biológico.

2 Revisão de Literatura

Segundo Zerman, 1993, e Bastone, 2000, as fraturas dentais afetam 13% da
população com até 12 anos de idade, e 70% ocorrem em incisivos anteriores sem
o comprometimento da raiz. Andreasen, 1993, ainda revela que ocorrem 30% mais
em crianças do sexo masculino.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica as fraturas de coronárias
como Complicadas

e Não-complicadas.

As Não-complicadas, com maior

incidência, incluem fraturas de esmalte e de esmalte e dentina sem exposição
pulpar. As Complicadas abrangem as fraturas de esmalte e dentina com exposição
pulpar.
Baratieri et al., 2001, apontaram alguns conhecimentos que o clinico deve
ter para a abordagem nestes casos: disponibilidade do fragmento dental

e

viabilidade do seu aproveitamento, idade do paciente, grau de erupção do
elemento dental, estado endoclôntico, quantidade e qualidade do remanescente
dental, oclusão (guias e trespasse), exigências do paciente quanto a estética,
altura da linha do sorriso, grau de desenvolvimento da raiz e disponibilidade de
tempo e recursos do paciente. Protetores bucais e/ou placas de mordida sempre
estarão indicadas após o tratamento restaurador, independentemente do material
ou técnica escolhidas, a fim de proteger a reabilitação e evitar uma nova fratura.
Exames clínicos e radiográficos devem ser feitos para avaliar o paciente.
Deve-se dar prioridade à preservação da vitalidade pulpar, assim como ao
selamento dos túbulos dentinários. A resposta biológica ao trauma está relacionada
vascularização da polpa e grau de luxação do dente.
Segundo Dietschi, 2000, dependendo da quantidade de tecido dental
perdido e do envolvimento de tecido mole, diferentes abordagens restauradoras
devem ser consideradas. As alternativas de tratamento sugeridas são: apenas polir
o remanescente (para perdas mínimas de tecido dental), selamento da dentina com
ou sem proteção pulpar, colagem adesiva do fragmento, reconstrução direta ou

indireta com compósito do tecido perdido ou, ainda, restauração protética do dente
com facetas ou coroas.
0 estudo de Andreasen, 1995, relata que o melhor método para restauração
do dente fraturado é a colagem do fragmento. Porém, apesar de a -estética se
manter excelente a curto e médio prazo, estas restaurações tendem a quebrar de
novo em decorrência de outro trauma, além de haver a possibilidade de não se
encontrar o fragmento.
Liebenberg, 1997, mostra as indicações e limitações da colagem do
fragmento. Segundo

o artigo, a aplicação desta técnica irá depender da

disponibilidade do segmento fraturado, extensão da fratura, envolvimento pulpar e
da idade do paciente. Com relação à disponibilidade do fragmento, este deverá
estar viável. A extensão da fratura é relevante para a recolagem do fragmento, pois
a fratura deve incluir, apenas, esmalte, dentina (com ou sem exposição pulpar)
sem envolvimento periodontal. 0 envolvimento pulpar deve indicar a abordagem
correspondente para proteger a polpa. Capeamento pulpar, curetagem e o próprio
tratamento endodôntico podem ser algumas das alternativas. Se houver necrose
pulpar e tratamento endockintico subseqüente, a colagem do fragmento está
contra-indicada devido à perda de resistência do dente. A restauração adesiva
indireta é uma alternativa nesta situação. Ainda, a idade do paciente não é uma
limitação em si, e sim, o grau de desenvolvimento da raiz do dente fraturado. Um
dente mais "jovem", com a raiz ainda em formação, responderá a uma injúria
pulpar mais favoravelmente quando comparado àqueles dentes com a raiz já
completamente formada.
Murchinson, 1999,

mostra as seguintes vantagens na colagem do

fragmento: é mais econômico, é um método conservador e preserva a estética
incisal. Por outro lado, expõe também desvantagens em relação à técnica, tais
como: estética deficiente devido a ma conservação do fragmento, mudança de cor
do fragmento após a colagem do mesmo, longevidade desconhecida

e

instabilidade da cor na junção do remanescente com o reparo. No artigo, o autor
mostra três casos de colagem de fragmento. No primeiro caso, houve tratamento
endodôntico do dente envolvido e, após, colagem da peça fraturada com sistema

adesivo e resina composta. Após um ano, o reparo apresentou-se satisfatório.
Porém, após três anos, houve a descolagem do fragmento com subseqüente
restauração adesiva com resina composta. No segundo caso houve, também,
exposição pulpar e tratamento de canal. Após condicionamento ácido total e
aplicação de adesivo no remanescente e no fragmento, a peça foi cimentada com o
cimento 4-META (Metabond, Sun Medical Co, Kyoto, Japão) e foi aplicada resina
composta em vestibular a fim de resgatar a estética e esconder a linha de cimento.
Nas manutenções de seis meses e dois anos, o dente reparado apresentou-se sem
sintomas. Por fim, no caso 3, o paciente mostrou-se com dois incisivos centrais
superiores fraturados, ambos sem exposição pulpar. 0 dente 21 foi restaurado com
o sistema adesivo Scotchbond MP e a resina composta Z100 (3M, St. Paul, Mn
USA). 0 fragmento do dente 11 foi colado pela mesma técnica descrita no caso
dois. Após um ano, os dentes continuavam com vitalidade e com aspecto
satisfatório. 0 paciente, de outro pais, retornou a sua casa e foi-lhe solicitado que
avisasse quando descolasse ou falhasse alguma das restaurações Quatro anos
passaram e o paciente ainda não entrou em contato.
Ainda Liebenberg, 1997, frisou também os pros e os contras da colagem do
fragmento. A manutenção da lisura e do brilho da superfície e da translucidez do
esmalte, a restauração do contorno original, o procedimento atraumatico e a
conservação da guia anterior original foram os pros citados pelo autor. Como
contras, destacou que a colagem pode ter urn curto a médio prazo de sucesso,
uma diminuição de 50 a 60% da resistência a fratura e a discrepância de cor entre
as partes coladas.
Marson et al, 2006, mostraram, através de urna situação clinica, que

é

possível devolver ao dente uma estética aceitável. No caso, com fratura na
margem gengival de um incisivo superior, foi utilizado um pino de fibra de vidro
associado a colagem do fragmento. 0 resultado final mostrou, como principais
vantagens, a técnica ser relativamente simples, rápida e de boa aceitação pelo
paciente

Com o advento e a evolução de eficazes resinas compostas e sistemas
adesivos, a restauração direta com resina composta passou a ser um tratamento
amplamente utilizado.
Baratieri et al., 2001, mostraram que, na indisponibilidade ou inviabilidade de
colagem do fragmento, outra técnica deve ser escolhida. A restauração com resina
composta por meio da técnica de condicionamento ácido total e adesivo é uma
opção, quando a fratura representar, apenas, 1/3 da coroa clinica.
Dietschi, 2000, escreve que a restauração direta, com resina composta em
dentes fraturados, apresenta um resultado estético satisfatório e previsível. A
técnica envolve a confecção de guia de silicone e restauração pelo método de
estratificação da resina. Evidências de deterioração, descoloração ou descolagem
da restauração indicam a necessidade de substituição e podem, se falha
prematura, estar associadas à seleção incorreta do compósito, do adesivo ou da
escolha da técnica.
Alonso de la Peria, em 2005, mostra um caso em que dois incisivos centrais
superiores de um paciente de 10 anos apresentaram-se com fraturas extensas. No
dente 11 houve tratamento endodõntico e um pino intracanal foi cimentado
posteriormente. As restaurações foram realizadas com sistema adesivo Prime &
Bond 2.1 (Dentsply, Konstanz, Alemanha) e resina composta Herculite XRV (Kerr
Co, Orange, Ca, USA) com o auxilio de uma matriz de acetato. Após um ano, as
restaurações estavam boas, porém uma inflamação gengival

na papila foi

constatada devido à falta de lisura da margem mesial das restaurações. Foi
realizado o polimento da resina para a melhora da papila. Nas avaliações anuais
subseqüentes não foram relatadas alterações. Após sete anos, porém, o incisivo
central esquerdo (21) apresentou uma pulpite, sendo necessária o tratamento de
canal, colocação de pino e posterior restauração. A provável causa desta
inflamação pulpar não ficou clara, porém, presumiu-se que foi decorrente de uma
infiltração marginal.
Magne, 2003, escreveu que a restauração direta com resina composta esta
indicada quando houver minima perda de estrutura dental, desde que o dente não
tenha que suportar cargas funcionais significativas

A melhoria estética esta

baseada no desenvolvimento de novos materiais com diferentes opacidades.
Porém, o autor salienta que as resinas compostas apresentam limitações. Em
crianças, o mais indicado é a restauração direta. Em adultos, somente há indicação
quando o volume e a extensão da restauração forem pequenos ou o número de
restaurações for limitado.
Numa restauração com compósito,

é muito difícil agregar adaptação

marginal, forma e cor em restaurações amplas ou em restaurações múltiplas.
Ainda, numa substituição extensa de esmalte/dentina, as resinas compostas mais
flexíveis não permitem a recuperação da rigidez da coroa.
A partir disso, facetas laminadas de porcelana para restauração dos dentes
anteriores fraturados começaram a ser usadas como alternativa para aumentar a
resistência do remanescente fraturado, como comprova Andreasen, 1992. Neste
estudo, foram usadas facetas adesivas de porcelana a fim de devolver a
resistência do incisivo. A resistência à fratura foi comparada em dentes fraturados
restaurados com: colagem de fragmento (grupo 1); facetas de porcelana
associadas à colagem do fragmento (grupo 2); facetas associadas à restauração
de resina (grupo 3); restaurações apenas com o laminado cerâmico (grupo 4); e o
grupo controle (grupo 5) em que foram realizadas facetas cerâmicas em incisivos
intactos. Após cargas cíclicas aplicadas, foi constatado que o grupo 4 (dente
fraturado restaurado apenas com faceta cerâmica) apresentou uma resistência
fratura superior ao grupo com faceta em dente intacto. Considerando a data do
estudo e a evolução dos sistemas adesivos dentinários, esta conclusão poderia ser
ainda mais forte.
Magne, 2003, mostra que o desenho da restauração e do preparo pode ser,
o fator crucial na resistência das restaurações adesivas de porcelana em dentes
anteriores fraturados. A resistência corona l é suficiente nestes casos em que se
exigem espaços extensos na borda incisiva de cerâmica.
Stappert et al, 2005, avaliaram 64 incisivos centrais in vitro sem cáries e com
aproximadamente mesma medida. Foram divididos em quatro grupos, com quatro
diferentes designs de preparo em cada um deles. No primeiro grupo não houve
preparo e foi caracterizado como grupo controle. No segundo grupo foi feito

preparo de apenas uma janela vestibular, sem redução indsal. Um preparo
vestibular com overlap incisal e redução de 2 mm incisais sem chanfro palatal
foram feitos nos dentes do grupo 3. Por fim, ao grupo 4 concedeu-se um design de
preparo completo para faceta, incluindo 3 mm de redução incisal e 2 mm de amplo
chanfro palatal. Em todos os 3 grupos preparados, a profundidade de preparo foi
de 0,5 mm, permitindo uma igual espessura de porcelana, posteriormente. A
cerâmica escolhida foi Empress 1 (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) e
cimentada na seqüência, de acordo com as normas do fabricante, com Variolink II.
Os espécimes, então, foram submetidos a cargas cíclicas mecânicas e térmicas,
simulando forças mastigatórias. Não

ocorreram diferenças signi ficativas

na

longevidade da restauração e no padrão das falhas entre os grupos com facetas de
porcelana e o grupo controle. Assim, concluíram que incisivos restaurados com 3
tipos de facetas IPS Empress I mostraram resistência a fratura semelhante a
incisivos não preparados.
Magne et al., 2000, avaliaram a performance clinica de facetas de porcelana
que foram indicadas para restabelecer volume coronal substancial e comprimento
da dentição anterior. Quarenta e oito laminados cerâmicos foram cimentados em
16 pacientes, com recobrimento sistemático e reconstituição da borda incisa?,
incluindo guia anterior bem definida. Após reavaliação de 4 anos e meio, 13
parâmetros clínicos para cada dente e 4 parâmetros aplicados aos pacientes foram
registrados. Testes avaliaram efeitos na margem da restauração, comprimento da
margem incisal da porcelana, overbite, localização do contato do antagonista,
envelhecimento do laminado e adaptação e selamento marginal. Na rechamada,
100% da facetas apresentavam-se satisfatórias com intervenções minimas.
Defeitos na margem e fraturas na porcelana foram insignificantes. Os parâmetros
biológicos, periodontais e estéticos

apresentaram excelentes resultados,

sustentados pelo índice de 100% de satisfação dos pacientes. Todos os pacientes
sentiram-se confortáveis com a nova guia anterior. Envelhecimento da peça foi
insignificante e não houve efeitos significativos na margem, no comprimento incisal
ou no overbite. Porém, alterações mínimas na margem palatal tendem a ser ma's
freqüente do que nas margens vestibulares, e foram encontradas especialmente

quando o dente antagonista contacta em relação cêntrica nas margens palatais. O
estudo concluiu, pois, que as restaurações adesivas cerâmicas representam um
confiável procedimento restaurador para devolver extenso volume e altura coronal
na dentição anterior.
Magne e Douglas, em 2000, realizaram uma comparação entre incisivos
com facetas de porcelana e dentes naturais intactos com relação à flexão coronal e
a morfologia da interface dente/restauração. As deformações na coroa foram
registradas através de 5 passos seqüenciais experimentais nos dois grupos: Dente
intacto, cavidades classe Ill, restaurações classe Ill com resina composta,
tratamento endodântico e, por último, restaurações de dentes com tratamento
endodõntico e sem pinos intra-canais. Após a mensuração dos resultados,
nenhuma diferença significativa foi constatada na flexão da coroa entre os dentes
naturais e os dentes com faceta quando avaliados através dos passos seqüenciais
Com isto, pode-se dizer que facetas de porcelana mostram um comportamento
biomimético perfeito, pois procedimentos restauradores acumulados têm o mesmo
efeito em dentes naturais ou com facetas.

Touati, Miara e Nathanson, 2000, descreveram a indicação de laminados
cerâmicos em dentes anteriores fraturados. Os autores relataram que, apesar de a
aplicação direta de compósitos apresentar uma excelente alternativa a curto prazo,
geralmente é necessário produzir uma restauração mais definitiva em adultos.
Assim, as facetas cerâmicas podem ser uma ótima alternativa nos casos em que
não houver fratura muito extensa. Porém, podem-se encontrar dois tipos de
dificuldade: reprodução da cor da faceta unitária, pelo clinico e pelo técnico, e
criação dos mesmos efeitos áticos em partes finas e espessas, pelo ceramista.
Dietschi, 2000, defendeu o uso de facetas de porcelana em incisivos
superiores fraturados, mas não como tratamento imediato. A indicação se dá,
primariamente, em adultos, após criteriosa avaliação. Estética, boa resposta
biológica e ausência de interferência no periodonto passaram a ser os atrativos
maiores desta técnica, segundo o autor. Ainda, "complicações" protéticas (retração
gengival, perda de vitalidade) e custo de processos restauradores repetidos devem

ser levados em conta na hora de se optar entre uma coroa total ou um
procedimento adesivo mais conservador (resina, laminados cerâmicos).
Kina e Bruguera, 2007, relataram que, apesar de há algum tempo atrás, as
facetas serem indicadas somente quando o preparo estivesse confinado em, no
minim, 50% de esmalte, hoje a evolução e a confiabilidade na adesão dentinária
tornaram as indicações mais flexíveis. Fratura coronal extensa, que necessita de
um preparo mais invasivo, é uma indicação viável. Como contra-indicação, os
autores sugerem a atenção em pacientes com sobremordida profunda,
parafunções, dentes que ainda estão em erupção ativa e paciente com alta
atividade de cárie.
Peumans et. al, 2000, mostraram, através de uma revisão de literatura, que
a adesão continua sendo melhor em esmalte do que em dentina com os sistemas
adesivos atuais; e a técnica de condicionamento com ácido fluoridrico com
posterior silanização da faceta continua sendo o melhor preparo da peça.
Porém, Magne e Douglas em 1999, comprovaram que a adesão dentinária
imediata aumenta a força de união entre dente/restauração. Foram avaliados dois
tipos de aplicação do adesivo Optibond FL: a aplicação convencional, antes da
cimentação final, no grupo 1, e a aplicação do adesivo logo após o preparo e antes
da moldagem final, no grupo 2; nos 2 grupos, foram cimentadas as facetas de
porcelana. Enquanto o primeiro grupo apresentou falha na adesão entre a camada
híbrida e a resina de cobertura (cimento resinoso), o segundo grupo apresentou
uma continua interface.
Aykent et al, 2005, analisaram a influência do cimento provisório na adesão
final da pega cerâmica. Em 36 incisivos centrais, 3 grupos foram preparados em
esmalte. No primeiro grupo foi utilizado um cimento temporário livre de eugenol; no
segundo, a superfície do dente foi tratada com dessensibilizante e, após,
cimentada provisoriamente uma faceta de acrílico com cimento à base de resina;
no terceiro (grupo controle) não foi feita cimentação provisória. Após 2 semanas,
foram cimentadas facetas de porcelana em todos os incisivos. Os resultados fi nals
indicaram que o grupo 2 obteve a menor força de adesão e que não houve
diferença estatística entre o grupo 1 e o grupo 3.

Peumans et al, 2000, sugeriram, ainda, que a limpeza da restauração seja
feita em ultra-som e água destilada. 0 estudo revela que o melhor cimento a ser
usado é o resinoso foto ativado, devido à sua estabilidade de cor e ao fácil
manuseio, porém a espessura da cerâmica deve ser suficiente (até 0,7 mm) para
que luz possa atingir o cimento, e, se não, um cimento resinoso dual é a melhor
escolha. Os autores observaram que a oclusão desfavorável parece ser um fator
determinante na falha dos laminados adesivos cerâmicos ao se restaurar dentes
anteriores fraturados ou desgastados em pacientes com história de bruxismo. Uma
ampla superfície de dentina exposta que fará a adesão desta pega em dentes
fraturados ou desgastados também pode contribuir para a falha, causado tanto
pelo cimento definitivo quanto pelo provisório.
Segundo Baratieri et al, 2001, a faceta de porcelana pode ser indicada como
tratamento de dentes anteriores fraturados. Contudo, há de se atentar para
algumas situações. Margens do preparo com ausência parcial de esmalte; dentes
tratados endodonticamente; oclusão inadequada (portadores de bruxismo e outros
hábitos parafuncionais); dentes com coroa clinica muito curta ou muito delgada na
porção incisal; pacientes com alta atividade de cárie e dentes com muitas
restaurações são as contra-indicações que, dependendo do caso, podem até não
serem consideradas definitivas. Os autores estabelecem ainda algumas vantagens
da técnica:

o preparo ser minimamente invasivo; fabricação da peça ter

metodologia indireta; a porcelana desempenhar melhor as características
mecânicas de módulo de elasticidade, resistência à fratura, dureza e expansão
térmica do esmalte; e a porcelana, quando restaurar a espessura do esmalte
original, possibilitar a recuperação das propriedades estruturais, ópticas
biológicas originais dente intacto.

e

3 Discussão

Restaurações adesivas de porcelana podem ser instituidas como tratamento
de dentes anteriores fraturados, desde que se apliquem corretamente suas
indicações e limitações, e que se agregue sempre estética, função e saúde.
Temos, nos laminados cerâmicos, uma alternativa mais conservadora quando
comparados a tratamentos convencionais, como coroa total, e mais estáveis que
as restaurações com resina composta, como cita Sulikowski e Yoshida em 2001.
Dentre as indicações, autores recomendam que as facetas (ou qualquer
outro procedimento indireto definitivo) sejam feitas somente em adultos, pois em
adolescentes / adultos jovens há a erupção passiva, oferecendo a possibilidade de
aparecimento da margem da faceta ao longo dos anos. Morrow et Al, 2000, avaliou
456 dentes anteriores nas idades de 11-12, 14-15 e 18-19 anos. Os achados do
estudo indicaram que o processo de erupção passiva continua com o passar dos
anos na adolescência. Estes resultados devem ser considerados importantes para
o clinico na hora de tomar a decisão de tratamento em pacientes desta faixa etária.

Volchanski, Cleaton-Jones e Fatti, 1979, escreveram, ainda, que os dentes
anteriores superiores e inferiores continuam a erupcionar passivamente depois dos
20 anos de idade, mostrando que o contorno gengival e a altura da papila ainda
não estão estáveis em adolescentes e adultos jovens.
A resistência do dente/ restauração é uma grande preocupação clinica
quando na reabilitação de incisivos fraturados. 0 design da restauração está ligado
quantidade de tecido perdido, podendo indicar o uso de (1) faceta de porcelana,
(2) uma reconstrução com resina associada ao laminado cerâmico e a (3) colagem
do fragmento e faceta de porcelana, segundo descreve Magne e Douglas em 1999.
Aliando todas estas possibilidades, Andreasen et al. em 1992 comprova em seu
estudo, usando testes de carga em incisivos de ovelhas facetados, que os valores
de resistência de 28,2 Mpa, 20,2 Mpa e 21,0 Mpa, respectivamente, são maiores
que em dentes intactos. Portanto,

o uso simplificado de apenas faceta de

porcelana em incisivos anteriores fraturados está justificado

Para tanto, a conformação do preparo e conseqüente design da restauração
cerâmica é de crucial importância na resistência coronal e do laminado, como
afirmam Magne e Belser em 2003. A extensão da estrutura dental perdida irá
influenciar significantemente na linha de acabamento palatal. Como mostram
Magne e Douglas em 1999, diferentes padrões de estresse são aplicados sobre a
margem palatal da faceta, dependendo da linha de fratura. Em incisivos fraturados
na altura da concavidade palatal (1/3 incisal), a margem palatal da restauração
estará localizada na zona de maior tensão de estresse, neste caso chanfros longos
não estarão indicados. Preparos com minichanfros ou que acabem "em topo" são
recomendados para diminuir a quantidade de estresse na interface da restauração.
0 mesmo estudo mostra que em fratura na altura do cingulo, a margem palatal
estará localizada numa zona de pouca tensão, portanto, o preparo pode combinar
tanto o minichanfro, tanto o acabamento "em topo" sem criar um estresse
prejudicial.
A adesão da peça ao remanescente dental também é de suma importância
no resultado final e na longevidade da faceta de porcelana em incisivos fraturados.
Magne e Belser, 2003, indicam que a adesão dentinária imediata apresenta um
potencial de adesão superior quando utilizado sistema adesivo logo após o
preparo, antes da moldagem final, que, além de proteger o complexo dentinopulpar, diminui a sensibilidade na fase provisória.
A correta seleção do cimento provisório também pode influenciar
diretamente no sucesso da restauração. Erkut, 2007 avaliou a interface
dentina/cimento resinoso em molares através de um microscópio eletrônico de
varredura e concluiu que, sem considerar as conseqüências, de ter ou não um
agente provisório de cimentação contendo eugenol, os valores de adesão
diminuíram significantemente em comparação ao grupo com adesivos
convencionais sem eugenol. Ainda, quando feita a adesão dentinária imediata, a
aplicação de cimento temporário não diminuiu a força de adesão de dois cimentos
resinosos definitivos na dentina.

A cimentação definitiva deve ocorrer sob condições favoráveis, assim como
a escolha do melhor método e material para a técnica de cimentação de facetas
devem ser adequadas. Magne e Belser, 2003, indicam o uso de resina composta
fotopolimerizável na cimentação de facetas de porcelana. Isto, por apresentar uma
facilidade de manipulação, tempo de trabalho agradável e controlável, por ter uma
maior estabilidade de cor (quando comparado a cimentos/resinas com dupla
polimerização) e, ainda, por ser conhecida a capacidade de adesão da mesma.
Associada a ela, deve-se utilizar o sistema adesivo de condicionamento total.
Porém, os autores não contra-indicam o uso de cimentos à base de resina com
polimerização dupla. lbarra et al em 2007, apresentaram um estudo avaliando o
desempenho de um cimento resinoso auto-condicionante (Rely-X UniCem, 3M)
para a cimentação de faceta de cerâmica sem o condicionamento prévio da
superfície dentária. Os resultados mostraram que o sistema auto-condicionante foi
favorável em dentina, porém, em esmalte os resultados apresentaram uma
considerável infiltração quando comparados ao grupo controle com cimento de
polimerização dual.
Magne e Douglas, 1999, escreveram que a faceta de porcelana como
alternativa de tratamento para incisivos fraturados

é uma excelente opção

restauradora. A correta indicação aliada a uma adequada técnica são requisitos
para a longevidade do dente com o laminado. A chance de quebrar ou rachar a
porcelana pode ser significantemente diminuída quando proporcionada a
restauração uma con figuração favorável. Promoverá, assim, uma espessura de
cerâmica homogênea e suficiente, combinada a uma espessura minima do
compósito de cimentação.
Além disso, os autores sugeriram que as cerâmicas apresentam as
melhores características físico-mecânicas para a substituição do esmalte.
material apresenta um módulo de elasticidade, resistência à fratura, dureza e
expansão térmicas semelhantes ao tecido mineralizado. Porém, o maior potencial
das restaurações adesivas de porcelana não está inserido nos aspectos biológicos
ou mecânicos. Laminados cerâmicos proporcionam uma poderosa alternativa ao
clinico atento â estética. Mesmo nos casos de fraturas, a estética oral merece uma

atenção especial. Modificações de forma, posição e cor dos dentes anteriores
geram efeitos significativos no sorriso, contribuindo para aumentar a auto estima e
a melhorar a vida social do paciente.

4 Conclusão

Dentre os tratamentos sugeridos, a colagem do fragmento mostrou ser a
técnica de escolha quando a pega fraturada estiver disponível e em condições
adequadas, pois devolve a estética original e apresenta uma relativa longevidade
clinica, porém, não devolve ao incisivo suas características biomecánicas.
A restauração direta com resina composta mostrou, num primeiro momento,
uma estética aceitável, porém em médio prazo a estética ficou comprometida. Além
disso, frente a um trauma semelhante, a resina tem a possibilidade de fraturar-se.
A faceta de porcelana é uma excelente opção na restauração de incisivos
fraturados. Os laminados permitem o restabelecimento da biomecânica e da
estética, apresentando melhores resultados na longevidade clinica, quando
comparados à colagem do fragmento e à restauração direta com resina composta.
0 profi ssional deve avaliar criteriosamente o caso, pois as limitações deste
tratamento, apesar de estarem cada vez menores, podem modular o sucesso do
tratamento a médio e longo prazo. Em crianças e adultos jovens, esta restauração
cerâmica não está indicada.
A seleção do material restaurador, a opção pelo preparo, sempre que
possível, com margens em esmalte e a aplicação correta da técnica adesiva, são
fundamentais para restabelecer a função e a estética do dente traumatizado.
Ainda, é recomendada, para qualquer tipo de tratamento nos casos de fratura, a
confecção de um protetor bucal e/ou placa de mordida a fim de prolongar a
longevidade clinica da restauração.
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