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RESUMO

Durante a última década, as propriedades da resina composta e sua força de
união em diferentes substratos melhoraram significativamente, permitindo a aplicação
deste material na execução de facetas anteriores. A utilização de facetas diretas em
resina composta para mascarar dentes com alteração de cor intensa é um grande
desa fi o para os dentistas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar, mediante
revisão de literatura, a possibilidade da confecção de facetas diretas em resina
composta sobre dentes escurecidos, através de técnicas de opacificação. A chave para
reproduzir a coloração normal do dente e a força da dentina é a seleção correta do
material. Quando há necessidade de mascarar uma dentina altamente pigmentada. um
material opaco se torna necessário. Opacos são resinas fluidas que contém fortes
pigmentos para promover saturação e potencial de opacificação. Devido ao fato dos
opacos apresentarem um ótimo potencial opacificador com finas camadas, eles
permitem um bom efeito com um preparo dental conservador e adequado contorno da
faceta. Neste trabalho, concluiu-se que o uso de opacos é importante para a obtenção
da cor natural e que é possível devolver a forma, posição e coloração a um dente
escurecido através da confecção de faceta direta de resina composta.
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ABSTRACT

During the last decade, composite resin properties and the bond strength values
for different substrats have been improved, which permit to apply this material to make
anterior laminate veneers. The use of direct composite resin veneers to mask discolored
teeth is a great challenge for practitioners. Thus, the purpose of this study was to review
the literature to know the possibilities to make direct composite laminate veneers in
severe stained teeth using opaque techniques. The correct selection of material is the
key to reproduce normal teeth and its expressive dentin. When a severe stained dentin
tooth occurs is necessary to use an opaquer. Opaquers are fluid resins composed of
pigments that promote saturation and powerful opacification. Due to the high potential of

opacification using fine layers, opaquers allow to obtain a good appearance with a
conservative and adequate veneer preparation. In this study, it was concluded that

opaquers can help to achieve normal tooth color, and it is possible to obtain adequate
shape and position in stained teeth using composite resin direct veneers.

Keywords: Composite resin. Veneers. Opaquers. Discolored teeth.
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I INTRODUÇÃO

Atualmente as pessoas buscam cada vez mais a beleza física, estética e saúde.
A estética facial e o sorriso estão intimamente relacionados e o segmento anterior da
dentição apresenta-se como o maior desafio restaurador estético, pois um leve sorriso
ou movimento labial pode revelar discrepãncias anatômicas e de coloração (D'ALTOE,
2005). Segundo Small (2003), uma das decisões clinicas mais importantes feitas pelos
dentistas envolve a restauração de dentes anteriores superiores e inferiores.
Durante a última década, as propriedades da resina composta e sua força de
união em diferentes substratos melhoraram significativamente, permitindo a aplicação
deste material na execução de facetas anteriores ou na restauração de dentes
fraturados (FELIPPE; BARATIERI, 2000). Esta expansão das indicações de técnicas
diretas é primeiramente resultado dos recentes avanços na formulação da resina, que
incluem aumento de força, estabilidade, estética e maior facilidade de manipulação
(BEHLE, 2000). Enquanto as indicações para resina composta estão constantemente
aumentando, a habilidade do clinico em utilizá-las também deverá ser incrementada
(BEHLE, 2000), já que estes tratamentos requerem, além de conhecimento cientifico,
senso artístico para reproduzir o correto contorno, forma e textura superficial dos dentes
envolvidos (FELIPPE; BARATIERI, 2000). No meio de todos esses avanços surgiram os
corantes, ou tintas especialmente desenvolvidas para o trabalho junto aos compósitos.
Os corantes consistem de resina composta tipo flow e a grande vantagem no seu uso é
a resolução de alguns problemas que prejudicam

o desempenho das resinas,

aumentando o número de tonalidades e tornando o aspecto final da restauração mais
agradável para o paciente e para o clinico (FELIPPE et al., 2000).
Entre os procedimentos restauradores adesivos, a confecção de facetas diretas
em resina composta tornou-se popular nos últimos anos devido à possibilidade de
maior conservação da estrutura dental e aos resultados estéticos que elas possibilitam.
As principais razões estéticas para utilizá-las incluem a presença de dentes com
alteração de cor, dentes com alteração de forma e dentes fora de posição (MEIJERING
et al., 1998).
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A fabricação de facetas diretas em resina composta em dentes anteriores que
apresentam alteração de cor têm sido cada vez mais freqüente, porém, uma das mais
importantes limitações das facetas em resina composta é sua pouca habilidade em
mascarar a superfície escura do dente preparado (BARATIERI et al., 1992). 0
mascaramento efetivo da parede pulpar/axial do preparo ao restaurar um dente
escurecido é um ótimo desafio no uso de materiais restauradores em geral e resinas
diretas em particular (FELIPPE et al., 2003). As alterações de cor que comumente
afetam os dentes podem ser extrínsecas ou intrínsecas (MONTENEGRO; MACHADO,
1997). Como as descolorações intrínsecas ocorrem no esmalte e na dentina, são mais
difíceis de tratar do que pigmentações externas que ocorrem na superfície do dente. No
geral, pigmentações na superfície do esmalte podem ser tratadas com microabrasão e
pigmentações mais profundas podem ser removidas por técnicas de clareamento
(HATTAB; QUDEIMAT; AL-RIMAWI, 1999). Quando um resultado satisfatório não é
atingido através do clareamento dental, o clinico poderá optar pela confecção de
facetas diretas em resina composta associadas ao uso de opacos. Estes são utilizados
para mascarar o fundo escuro da parede axial ou para refinar o tom da restauração.
Sem o uso de opacos, um maior incremento de material restaurador é necessário para
mascarar a cor escura do dente, sendo que isso somente é conseguido através de um
maior desgaste dental ou da realização de uma restauração com sobrecontorno
(FELIPPE et al., 2003)

0 objetivo deste trabalho foi avaliar, mediante revisão de literatura, a
possibilidade da confecção de facetas diretas em resina composta sobre dentes
escurecidos, através de técnicas de opacificação.

2 REVISÃO DE LITERATURA'

2.1 ETIOLOGIA DAS ALTERAÇÕES DE COR

Dentes com alteração de cor, particularmente na região anterior da maxila, se
transformam em um problema estético para muitos pacientes. A descoloração possui
diversas causas que diferenciam largamente em aparência, severidade e modo de
tratamento, sendo classificada em extrínseca, intrínseca ou uma combinação dos dois
tipos. Pigmentações extrínsecas, por definição, são causadas por agentes externos e
localizam-se na superfície externa dos dentes. Pigmentações intrínsecas resultam da
incorporação de materiais pigmentados nos tecidos dentais. A quantidade de
pigmentação extrínseca acumulada varia de pessoa para pessoa, sendo que certos
fatores como defeitos no esmalte e composição salivar predispõe a um maior acúmulo.
A idade também pode estar associada à descoloração devido a uma combinação de
fatores extrínsecos com alterações fisiológicas intrínsecas (HATTAB; QUDEIMAT; ALRIMAWI, 1999). A atração de materiais para a superfície do dente tem uma função

critica na deposição de pigmentos extrínsecos. Os tipos de forças de atração incluem
interações longas, como forças eletrostáticas e de Van der Waals e interações curtas
como forças hidricas, interações hidrofábicas, forças dipolares e ligações hidrogênicas.
Estas interações permitem que o cromogênio ou o pré-cromogênio se aproxime da
superfície dental e determine se a adesão irá ocorrer (NATHOO, 1997).
Muitos pigmentos extrínsecos são simplesmente removidos com a escovação
dental ou profilaxia profissional. Em casos extremos, a microabrasão do esmalte ou o
clareamento caseiro devem ser aplicados (HATTAB; QUDEIMAT; AL RIMAWI, 1999).
-

Com relação ás descolorações intrínsecas, elas podem ser divididas em pré e
pós-eruptivas. 0 tipo mais comum de pigmentação pré-eruptiva é a fluorose endêmica
devido ao excesso de flúor ingerido durante o desenvolvimento dental. Pigmentação por
tetraciclina também ocorre durante a odontogênese e é resultado da interação do
antibiótico com os cristais de hidroxiapatita na fase de mineralização. Doenças
I Baseada na NBR 10520:2002 da ABNT
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hematológicas como eritoblastose fetal, talassemia e anemia também podem causar
pigmentação pré-eruptiva (NATHOO, 1997). Já como exemplos ce pigmentação póseruptiva, pode-se citar a necrose pulpar, iatrogenia e idade. As causas da descoloração
intrínseca podem ser localizadas ou generalizadas. As localizadas incluem o trauma
durante o desenvolvimento dental, infecção periapical na dentição primária, tratamento
endoclõntico inadequado, extração dos dentes deciduos e pigmentação por amálgama.
As causas generalizadas podem ser genéticas ou ambientais. As ambientais envolvem
a fluorose dental e o manchamento por tetraciclina e as genéticas incluem a
amelogênese e dentinogênese imperfeita. É importante notar que muitas pigmentações
intrínsecas, causadas por fatores genéticos ou ambientais, são associadas com
hipoplasia de esmalte e opacidades (HATTAB; QUDEIMAT; AL RIMAW1, 1999).
-

2. 2 INDICAÇÕES DO USO DE FACETAS DIRETAS EM RESINA COMPOSTA

Segundo Montenegro

e

Machado (1997), dentes vitais

e não vitais se

apresentam com frequência com a cor, forma, ou ambas alteradas e a Odontologia
atual possui muitas alternativas para devolver ao paciente uma adequada saúde bucal,
com função, conforto e estética.
Tradicionalmente, facetas de porcelana ou coroas totais de porcelana são
consideradas melhores alternativas para correção de problemas estéticos, sobretudo
por suas características de resistência, estabilidade de cor e durabilidade do material
cerâmico. Entretanto, devido à evolução dos sistemas adesivos

e das resinas

compostas fotopolimerizáveis, as restaurações anteriores diretas podem atualmente ser
confeccionadas com previsibilidade de sucesso e ilusões surpreendentes (D'ALTOÉ,
2005).
Segundo Meijering et al. (1998), a confecção de facetas é uma técnica adesiva
que requer preparo dental mínimo, sendo que as razões estéticas para utilizá-las
incluem a presença de dentes com alteração de cor, dentes com alteração de forma e
dentes fora de posição. Este tratamento requer mais do que conhecimento cientifico.
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Experiência em controlar as limitações do material que afetam a reprodução da cor
desejada é um outro importante fator. 0 clinico deve ter um amplo conhecimento de
matiz, croma, valor, transluscência e opacidade (FELIPPE; BARATIERI, 2000). Antes
de elegê-las como uma opção de tratamento, os clínicos devem considerar as
seguintes variáveis :
a) a oclusão deve ser checada para verificar se há ou não overbite profundo ou
algum hábito parafuncional, como bruxismo;
b) após a inserção da resina composta, algum grau de porosidade superficial
deve ser esperado, sendo que isso faz com que ocorra maior acúmulo de
corantes em relação aos materiais confeccionados em laboratório. Portanto,
pacientes que fumam ou que frequentemente ingerem bebidas ricas em corantes
devem ser informados que provavelmente a longevidade da restauração
diminuirá;
c) a idade do paciente deve ser considerada, pois estudos sugerem que os
dentes anteriores superiores e inferiores continuam em erupção passiva ate por
volta dos 20 anos, sugerindo que a arquitetura gengival e a altura papilar ainda
não são estáveis até essa idade. Nesses casos as facetas de porcelana não
devem ser recomendadas, principalmente aquelas que requerem margens
subgengivais, sendo as facetas em resina composta as mais indicadas nestas
situações devido ao seu baixo custo, facilidade de reparo e por permitir um
preparo mais conservador (BLANK, 2002).
Segundo Baratieri et al. (2001), as facetas diretas em resina composta também
são indicadas para realinhar dentes inclinados para lingual; restaurar dentes anteriores
fraturados cujos adjacentes já apresentam facetas de resina; restaurar dentes mal
formados; restaurar dentes anteriores com lesões de cárie amplas ou múltiplas
restaurações na superfície vestibular; restaurar dentes anteriores com lesões de erosão
amplas; reduzir ou fechar alguns diastemas e alongar dentes anteriores superiores.
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2.3 0 USO DE OPACOS

Opacos são resinas fluidas de dimetacrilatos (BIS-GMA), tipicamente
polimerizáveis, que contém fortes pigmentos para promover saturação e potencial de
opacificação. Devido ao fato dos opacos apresentarem um ótimo potencial opacificador
com finas camadas, eles permitem um bom efeito com um preparo dental conservador
e adequado contorno da faceta (FELIPPE et al., 2003).
0 opaco é um corante que tem como tonalidade básica o bege. Através da
mistura de branco, amarelo e marrom podemos produzir o opaco. Porém, um bom kit de
corantes deve trazer pelo menos duas tonalidades de opaco, um mais amarelo
(saturado) e outro mais claro (brando). A partir dessas duas pode-se obter qualquer
tonalidade desejada (FELIPPE et al., 2000).
Dois fatores influenciam diretamente na cor do dente: dentina e esmalte. 0
esmalte não contribui com a cor, mas sim com o valor da camada mais externa do
dente. Devido ao fato de a luz refletir, refratar e absorver em diferentes áreas do dente,
o uso de materiais odontológicos que imitem a dentina natural para mascarar
uniformemente ou opacificar uma dentição pigmentada por tetraciclina criaria uma
aparência natural na coloração do dente. Quando utilizada apropriadamente, uma
resina composta híbrida, juntamente com um sistema opaco, pode criar uma aparência
similar à dentina natural. Um sistema opaco como o Creative Color (Cosmedent Inc.) ou
Kolor+/Opaker (SDS Kerr) oferece habilidade ao clinico para mascarar completamente
a descoloração sem que o resultado final se torne artificial (OKUDA, 1997).
Segundo Felippe e Baratieri (2000), quanto mais escuro o dente, maior é a
necessidade de um método eficiente de opacificação. Existem outros métodos para
resolver este problema sem a utilização do opaco, entre eles podemos citar a realização
de um preparo mais profundo do que realmente é necessário ou criar um sobrecontorno
intencional para o alinhamento do dente.
Com relação às limitações do uso de opacos, podemos citar:
a)

superfície acinzentada: pode ser resultado da ineficácia do opaco em

mascarar o fundo escuro ou da quantidade insuficiente de opaco aplicado. Para
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incrementar a eficiência do opaco em casos mais desafiadores,

é possível

misturar pigmentos de opaco em pó com o opaco liquido;
b)

superfície cor mate: ocorre quando o opaco é muito forte para o caso

selecionado, quando o mesmo é aplicado muito próximo à superfície dental ou
quando uma camada muito espessa é aplicada. Essas superfícies são mais
visíveis em situações onde os dentes anteriores possuem alta translucidez e
opalescência. Para diminuir o efeito opacificador, opacos muito fortes podem ser
diluídos em BIS-GMA ou resina fluida. Já se o problema for a proximidade com a
superfície, o ideal é cobrir sempre o opaco com no mínimo 0,3 mm de resina
híbrida ou microhibrida. Para solucionar o problema de excesso de opaco, a
regra geral é aplicar duas camadas finas com um pincel. Se mais camadas forem
necessárias, o ideal é utilizar um opaco mais forte;
e)

superfície manchada: é resultado de uma aplicação não homogênea do

opaco. Toda a superfície escurecida não coberta pelo opaco pode se tornar
aparente na superfície (FELIPPE et al., 2003).

2.4 TÉCNICA

2.4.1

Procedimentos pré-operatórios

Antes de iniciar os procedimentos restauradores, o enceramento do modelo de
diagnóstico é importante. No caso apresentado por Terry (1999), este enceramento
serviu para que o paciente visualizasse o tratamento e também para fabricar um modelo
de acrílico que serviu como guia na definição da morfologia dos dentes. No caso
apresentado por D'Altoé (2005), sobre o enceramento foram realizados dois moldes
com o material pesado do silicone de condensação (SiIon 2 APS, Dentsply, Brasil),
sendo que um foi seccionado no sentido mesio-distal e o outro foi seccionado na face
vestibular e nos terços incisal, médio e cervical.

Já Behle (2000) realizou um ensaio restaurador intra-oral para determinar o
correto comprimento das restaurações. O ensaio reproduziu a correta posição da borda
incisal dos dentes envolvidos no tratamento. Foi então confeccionado um molde de
silicone para registrar as faces palatais e incisais fabricadas com a resina composta do
ensaio restaurador.
Outro procedimento pré-operatório descrito por Felippe e Baratieri (2000) foi a
fabricação de uma matriz de resina acrílica. Esta técnica permite maior facilidade de
reprodução de forma e textura de superfície e deve ser utilizada em dentes onde a
superfície vestibular está relativamente intacta e apresente uma forma aceitável. Ela
consiste na aplicação da resina acrílica no dente através de vários incrementos em
forma de esferas. Segundo Baratieri et al. (1992), a resina deve penetrar no sulco
gengival e entre os dentes, cobrindo a região incisal e estendendo para a face
vestibular dos dentes adjacentes aproximadamente 2 mm. Após a polimerização, a
matriz é facilmente removida.
Por último, fotografias pré-operatórias podem ser realizadas para facilitar a
análise da linha do sorriso (TERRY, 1999).

2.4.2 Escolha da cor

Uma resina ideal deve fornecer estabilidade de cor, bom polimento e facilidade
de manipulação, além de ótima estética. Como nenhuma resina composta possui todas
essas características juntas, é necessário escolher materiais diferentes para o "esmalte
artificial" e "dentina artificial" (TERRY, 1999). Para suprir as limitações que os diferentes
tipos de compósitos apresentam, costuma-se empregar dois tipos e vários tons em uma
mesma restauração: uma resina microhibrida internamente, fazendo a vez da dentina e
outra de microparticulas, fazendo a vez do esmalte. As sutilezas de cor são menos
importantes e podem ser imperceptíveis quando todos os dentes anteriores forem
facetados (BARATIERI et al., 2001). No caso apresentado por Blank (2002), como a
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restauração exigia a utilização de opaco, resina de corpo e de esmalte, a escala de
cores simplificou o processo de escolha.
0 tom da resina composta deve ser selecionado antes de anestesiar e isolar os
dentes, enquanto eles ainda se encontram hidratados (BLANK, 2002).

2.4.3

Preparo básico do dente

É um conjunto de medidas adotadas para viabilizar uma base biológica saudável.
Desta forma, no inicio do tratamento as necessidades individuais do paciente, como
profilaxia e raspagem, são estudadas e planejadas para que o quadro de saúde seja
estabelecido (FELIPPE et al., 2000).

2.4.4 Preparo do dente

Antes de iniciar o preparo, deve-se realizar a anestesia caso necessário e o
isolamento do dente com dique de borracha para proteger contra a contaminação
(TERRY, 1999). 0 preparo para faceta depende de inúmeros fatores, entre eles do grau
de escurecimento do dente, da inclinação do mesmo para lingual ou vestibular, da
existência de apinhamento ou diastemas, da altura da linha do sorriso e das areas
estática e dinâmica de visibilidade (BARATIERI et al., 2001). Quatro são os limites que
definem o preparo: limite gengival, proximal, incisal

e profundidade do preparo

(FELIPPE et al., 2000). 0 preparo deve ser uniforme na superfície vestibular e envolver
parcialmente a superfície proximal. Para isso, guias de profundidades realizados com
uma broca esférica são úteis para a redução inicial do dente e para evitar um
incremento na redução da superfície vestibular ao longo do preparo. As áreas proximais
devem ser cuidadosamente preparadas para que o paciente não enxergue a superfície
escura não-preparada. 0 preparo deve fornecer espaço adequado para a inserção de

resinas opacas, resinas microhibridas opacas e resinas de microparticulas translúcidas.
Dependendo da severidade da descoloração apresentada pelo dente, uma redução
adicional de esmalte poderá ser necessária, sendo que a dentina poderá ficar exposta
(FELIPPE; BARATIERI, 2000).
Segundo o caso clinico apresentado por Okuda (1997), 0,7 mm de estrutura
dental foram removidos nas faces vestibular, incisal e proximais. Após esta remoção, a
cor interna do dente foi bem visualizada. Em dentes escurecidos por tetraciclina, a cor
interna da dentina é muito mais intensa e hipercromada do que em outras formas de
alteração de cor. Assim, para criar uma adequada profundidade de opacificação, 0,3
mm adicionais foram removidos, sendo que este preparo adicional deve ter
aproximadamente 1 mm de distância de todas as margens.
Um guia de silicone de moldagem poderá ser feito para servir de auxilio no
estabelecimento do preparo. Com relação à necessidade de utilizar ou não spray de
ar/água, nos casos de dentes não-vitais

o desgaste a seco poderá ajudar na

visualização e maior precisão do preparo (FELIPPE et al., 2000).

2.4.5 Hibridização

Após a limpeza e secagem do preparo, a técnica de condicionamento total é
recomendada devido à sua habilidade em minimizar o potencial de microinfiltração e
aumentar a força de adesão ao esmalte e dentina (TERRY, 1999).
Os adesivos podem ser encontrados no mercado nas versões de múltiplos
frascos ou em um só frasco contendo o primer e o adesivo, sendo que na maioria dos
produtos os resultados clínicos de adesão são parecidos (FELIPPE et al., 2000). A
técnica consiste em aplicar ácido fosfórico em toda a superfície da dentina e esmalte
por 15 s (GARCIA FILHO, 1998). Após o enxague, o dente deve ser deixado úmido
para impedir que as fibras colágenas expostas na dentina entrem em colapso. 0
adesivo deve ser então aplicado por 20 s e jateado com ar para volatizar o solvente. A

polimerização do adesivo é feita por 40 s com luz halógena convencional (BLANK,
2002).

2.4.6 Aplicação cio opaco

Após a hibridização, o tratamento do fundo deve ser iniciado para que a cor
escura não interfira na superfície da restauração. No caso apresentado por Felippe et
al. (2000), o corante foi aplicado em finas camadas com o auxilio de um pincel de
cerdas naturais e cada camada foi polimerizada por 20 s. Já no caso apresentado por
Felippe et al. (2003), um fino pincel foi utilizado para aplicar o opaco em fina camada.
Após a aplicação, o material foi polimerizado por 60 s. Cuidado especial deve ser
tomado para não aplicar o opaco nas margens da restauração.
No caso descrito por Garcia Filho (1998), uma camada de 0,2 mm de opaco
(Opaker Color Modifiers, Kerr) diluído em 50 °A de resina fluida foi inserida com o auxilio
de uma seringa para hidróxido de cálcio.
Okuda ((1997) descreveu um caso clinico onde o procedimento de opacificação
consiste na aplicação da resina híbrida e do opaco através da técnica do sanduíche.
Esta técnica une a utilização de opaco e resina híbrida com a confecção de facetas de
porcelana. Nesse caso, o opaco foi aplicado com um pincel, seguido da resina híbrida.
Sobre essas duas camadas foram cimentadas cada faceta de porcelana com cimento
resinoso.

2.4.7 Aplicação da resina composta

Para a execução de facetas diretas, costuma-se geralmente, optar pelo emprego
de dois tipos de compósitos: um híbrido internamente, e outro de microparticulas,
externamente. A resina híbrida será a responsável por produzir as nuances de
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tonalidades nas regiões cervical, central e incisal, de modo que as diferentes camadas
e tonalidades de resina não sejam percebidas de forma abrupta, e sim que haja uma
passagem lenta e gradual entre as várias tonalidades. Os incrementos de resina devem
ser levados sobre a superfície do dente com o auxilio de uma espátula e polimerizados
por 40 s, sendo que a ponteira de luz deverá ser posicionada por vestibular, de modo a
quase tocar na superfície da resina. Após a aplicação dessa resina, pigmentos
especiais poderão ser necessários para realçar detalhes de cor ou a fi m de criar
nuances de transparência. Em seguida, estes pigmentos deverão ser polimerizados e
cobertos com uma resina de microparticula, que deve ser aplicada em incremento único
e polimerizada por 60 s (BARATIERI et al., 2001). Esta última camada de resina
microparticulada fornece maior profundidade de cor e aumenta o polimento e o brilho de
superfície (FELIPPE et al., 2000). No caso apresentado por Felippe e Baratieri (2000),
antes da última camada de resina ser polimerizada, a matriz acrílica confeccionada
antes do preparo foi levada em posição e a faceta foi polimerizada por 10 s. A matriz foi
então removida e o compósito polimerizado por mais 40 s.
No caso descrito por Terry (1999), a primeira camada (corpo de dentina) de
resina composta foi aplicada e espalhada com um pincel. Este processo foi repetido
com uma segunda camada de resina híbrida para produzir os lóbulos dentinarios. Para
prevenir a construção em excesso dessa camada de dentina artificial, é importante
visualizar constantemente o dente por incisal. Cada incremeto foi polimerizado por 10 s.
Para alterar o croma, uma tinta amarela (Creative Color, Cosmedent, Chicago, IL) foi
misturada com resina liquida transparente e aplicada no terço gengival, diminuindo
gradualmente para a região incisal da camada de corpo. Para recriar a transluscência
natural do esmalte, uma tinta azul foi aplicada em uma camada muito fina. Uma mistura
de cor branca modificada, amarelo e resina liquida transparente foi então aplicada na
região dos lóbulos para acentuá-los. 0 esmalte artificial foi restaurado com resina
composta de microparticula "incisal light" (Rename!, Cosmedent, Chicago, IL), para que
a restauração pudesse atingir o valor adequado.

2.4.8 Acabamento e polimento

0 acabamento e polimento poderão ser transferidos para outra sessão clinica ou
ser executados na mesma sessão (BARATIERI et al., 2001).
No caso clinico descrito por Terry (1999), o contorno inicial foi feito com brocas
de acabamento para conseguir textura e formas naturais. Logo após, lixas de
acabamento (FlexiStrips, Cosmedent, Chicago, IL) foram utilizadas nas regiões
interproximais e discos de óxido de alumínio (Flexidiscs, Cosmedent, Chicago, IL) foram
utilizados juntamente com as lixas nas faces proximais, vestibular e ângulos incisais.
Para caracterização foram utilizadas brocas de acabamento e pontas de borracha.
Discos de polimento ultrafinos foram utilizados para fornecer alto brilho, mantendo a
textura e a anatomia.
Já no caso apresentado por D'Altoé (2005), para acabamento final foram
utilizados discos de óxido de alumínio (Sof-Lex Pop-On XT, 3M ESPE, EUA), tiras de
lixa (Flexidiamond Strips, Cosmedent, EUA), pontas diamantadas

e

brocas

multilaminadas. Para recriar o brilho do esmalte, foi utilizado um sistema de borrachas
seqüenciais (Jeffy System, Ultradent, EUA) e uma escova de carbeto de silício (Jeffy
Brush, Ultradent, EUA).
Para fornecer â superfície da faceta um maior brilho e preservar a textura
superficial pode-se aplicar uma pasta de polimento com disco de feltro ( FELIPPE et al.,
2003).

2.5 VANTAGENS

E

DESVANTAGENS DO USO DE FACETAS EM RESINA

COMPOSTA

Devido a enorme variedade de agentes adesivos para esmalte e dentina que
estão disponíveis atualmente, a aplicação direta de resina composta pode agora ser
feita com sucesso (BEHLE, 2000).
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Segundo Behle (2000), a aplicação direta de um material restaurador satisfaz
inúmeras considerações, como custo reduzido, consulta única e controle direto do
clinico. 0 uso da luz polimerizadora, da técnica incremental e o surgimento de opacos e
tintas permitiram aos clínicos exercitarem suas habilidades artísticas que
tradicionalmente eram reservadas aos técnicos.
Ao comparar facetas de resina composta com facetas de porcelana, Terry (1999)
considerou que para reparar uma faceta de porcelana, esta teria que ser enviada ao
laboratório. No caso das facetas diretas em resina composta, o reparo pode ser feito
através da técnica adesiva à mão-livre. Facetas diretas em resina também representam
a alternativa de tratamento de menor custo dentro da reconstrução cosmética. Devido
ao fato de elas necessitarem de mil -limo ou mesmo nenhum preparo dos dentes e
serem de fácil reparo, podem representar a opção mais conservadora para pacientes
jovens (BLANK, 2002).
Segundo Baratieri et al. (2001), outras vantagens das facetas diretas em resina
composta são o fato de não necessitarem de provisória, não requererem moldagem, e
dispensarem etapas laboratoriais, diminuindo assim o custo do tratamento.
Segundo Blank (2002), os principais motivos que levam o clinico a evitar a
utilização de facetas diretas em resina composta na sua prática diária são o tempo
envolvido na inserção da resina e a necessidade de obter um bom resultado estético ao
final do trabalho. Entre as desvantagens das facetas em resina composta, pode-se citar
a instabilidade de cor, contração de polimerização e perda de brilho (D'ALTOE, 2005).
Além disso, compósitos de micropartículas são suscetíveis ao lascamento, em especial
quando são empregados em áreas de alto estresse. Existe também o risco de ficarem
bolhas de ar sob a superfície da faceta, e quando estas bolhas são expostas, liberam
uma camada de resina não polimerizada que é mais vulnerável ao manchamento e á
degradação (BARATIERI et al., 2001).

3 DISCUSSÃO

A utilização de facetas diretas em resina composta para mascarar uma
descoloração intensa é um grande desafio para os dentistas (FELIPPE; BARATIERI,
2000).
Ao se deparar com essa situação clinica, a primeira atitude é decidir em relação
ao tratamento mais adequado: coroa total ou faceta. Segundo Small (2003), alguns
fatores devem ser considerados nessa decisão. 0 primeiro deles é a presença de
bruxismo, que se con fi rmada contra-indica o uso de facetas e favorece o uso da coroa
total. Em segundo lugar, a idade do paciente deve ser considerada, assim como a
presença de tratamento endoddintico. Neste último caso, a utilização de coroas totais
seguidas de tratamento endodtintico aumenta a flexibilidade dental, evitando fraturas.
Por último, é necessário avaliar se existe estrutura dental remanescente suficiente para
promover adesão.
Segundo o artigo publicado por Small (2003), ao se restaurar dentes escurecidos
com facetas, o resultado pode ser insatisfatório, pois a superfície escurecida ficaria
visível. Existe um potencial muito grande de bloquear descolorações dentais quando
coroas totais são utilizadas. Já Felippe et al. (2000) concluíram que a faceta é uma
técnica restauradora estética viável

e previsível para o tratamento de dentes

escurecidos.
Após optar pela realização de facetas, é necessário decidir entre facetas diretas
de resina composta e facetas de porcelana. Segundo Felippe e Baratieri (2000),
existem inúmeras razões que explicam o sucesso da técnica indireta, entre elas a
possibilidade do trabalho ser realizado por um técnico que irá produzir restaurações
mais naturais e com melhores propriedades físicas. Porém, para mascarar pigmentação
intrínseca com faceta de porcelana, uma porcelana opaca deve ser aplicada na camada
inicial da faceta para modificar o matiz e aumentar o valor dos dentes envolvidos.
Apesar de mascarar o fundo escuro, o resultado estético fica muito pior do que a
aparência natural, pois o opaco impede a passagem de luz (OKUDA, 1997).
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As facetas diretas possuem algumas vantagens quando comparadas á
laminados cerâmicos, tais como o fato de poderem ser confeccionadas em uma única
sessão, serem passíveis de reparo e requererem pouco ou até mesmo nenhum
desgaste dental (BLANK, 2002)
Uma importante questão em se tratando da confecção de facetas é se a forma
anatômica está sendo bem reproduzida. De acordo com estudo feito por Meijering et al.
(1998), o tratamento com facetas em dentes com alteração de cor irá resultar em
sobrecontorno dental após a restauração caso não seja reduzido estrutura dental
sufi ciente. Durante a realização das facetas, em casos onde os dentes estão muito
escurecidos e a cor interna da dentina é muito mais intensa, um preparo mais profundo
se torna necessário para realizar a opacificação (OKUDA, 1997).
Segundo Okuda (1997), a chave para reproduzir a coloração normal do dente e a
força da dentina é a seleção correta material. Resinas compostas como Renamel
Hybrid (Cosmedent Inc.), Herculite XRV (SDS Kerr), Tetric Ceram (Ivoclar-Vivadent)

e

Vitalescence (Ultradent Products Inc.) conseguem atingir a opacidade ideal para
produzir a dentina artificial. Porém, quando há necessidade de mascarar uma dentina
altamente pigmentada, um material opaco se torna necessário. Urn sistema opaco de
boa qualidade fornece ao clinico a habilidade para mascarar o fundo escuro sem que o
resultado fique artificial. Felippe e Baratieri (2000) também observaram que a menos
que a espessura da resina composta seja suficiente (em torno de 1 a 1,5 mm), a
opacidade ficará insuficiente e o fundo escuro do dente ficará visível sobre a camada de
resina composta e o resultado da cor será uma tonalidade de cinza. Mesmo com
resinas híbridas opacas este problema não pode ser resolvido aplicando uma fina
camada de resina sobre preparos intensamente descoloridos. Devido ao fato dos
opacos apresentarem um ótimo potencial opacificador mesmo com finas camadas, eles
permitem assim um bom efeito com um preparo dental conservador

e adequado

contorno da faceta. Sem o uso de opacos, um maior incremento de material restaurador
necessário para mascarar a cor escura do dente, sendo que isso somente é
conseguido através de um maior desgaste dental ou da confecção de uma restauração
com sobrecontorno (FELIPPE et al., 2003).

Segundo Terry (1999), os avanços tecnológicos

dos materiais

e

das

restaurações adesivas possibilitaram o desenvolvimento da técnica de restauração a
mão livre que permite um tratamento mais conservador. Porém, os clínicos devem
aplicar seus conhecimentos de seleção de cor. Devido ao fato da composição e efeitos
emocionais da cor não poderem ser medidos racionalmente, o conhecimento da cor e
suas diferentes propriedades ópticas devem ser descobertos por cada clinico. Garcia
Filho (1998) concorda com essa afirmação. Segundo ele, ao decidir pela utilização de
facetas de resina composta para restaurar dentes com alteração de cor, dois pontos
são de fundamental importância: o profissional deve estar atento para as corretas
indicações do procedimento e estar familiarizado com a técnica e materiais utilizados,
assim como deve ter alta sensibilidade para interpretar a cor e forma dental.
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura apresentada, conclui-se que:
1) A descoloração dental tem uma etiologia multifatorial e se manifesta como
resultado de uma interação físico-química entre o material causador e os dentes.
2) Quando o caso é adequado e a seleção do material e da técnica é criteriosa,
facetas em resina composta podem se tornar uma boa opção para os clínicos na
hora de oferecer serviços estéticos a seus pacientes.
3) 0 uso de opacos é importante para a obtenção da cor natural, porém é
importante observar as limitações do uso de opacos.
4) É possível devolver a forma, posição e coloração a um dente escurecido
através da confecção de faceta direta de resina composta.

-
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