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RESUMO

A estética na Odontologia é um desafio cada vez maior para o clinico geral. As
facetas de porcelana são consideradas um importante recurso para restaurações estéticas em
dentes anteriores, que tem se tornado viável com a introdução de novos materiais cerâmicos
com características ópticas próxima do natural, associada a um preparo conservador com
minima redução dental, devido à diminuição da espessura da peça protética, preservando
estrutura dental sadia, saúde pulpar e periodontal. Seu sucesso depende da criteriosa
indicação, do cuidadoso planejamento, da habilidade durante o preparo, da adequada
fabricação laboratorial e da cimentação. Este trabalho é uma revisão de literatura sobre a
técnica de confecção das facetas de porcelana, com atenção especial aos tipos de preparo.

Palavras-chave: Faceta, Porcelana, Preparo.
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ABSTRACT

Esthetic Dentistry presents increasingly difficult challenges for general
practitioners. Porcelain laminate veneers are considered an esthetic approach for anterior
teeth. With the introduction of novel ceramic materials with life-like optical properties, it
has been possible more conservative preparations with minimal tooth reduction, and thinner
indirect restorations. This favors the preservation of healthy tooth structure, and the
maintenance of the pulp and periodontal health. The success of these restorations depends
on a thoughtful consideration of the indication, treatment planning, and skills during the
preparation, laboratory steps, and cementation. This work is a literature review on a
technique for fabrication of porcelain laminate veneers, with special attention to the types
of preparation.

Key-words: Veneers, porcelain, preparation
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I INTRODUÇÃO
A busca por um sorriso harmônico e agradável, eliminando deformidades
congênitas ou adquiridas como alterações da forma, função, coloração, causam efeitos
significativos que reforçam a auto estima, o convívio social do paciente e são de suma
importância para o equilíbrio psíquico e emocional do indivíduo.
Na odontologia, a estética é um fator determinante no desenvolvimento de novos
materiais e técnicas, que aliada à concorrência do mercado de trabalho e ao aumento das
exigências dos pacientes, levam os cirurgiões dentistas a desenvolverem seus
conhecimentos científicos, suas habilidades, criatividade e senso critico na busca de
soluções altamente satisfatórias.
0 aumento da expectativa de vida, juntamente com a diminuição dos indices de
caries, fazem surgir uma demanda por restaurações estéticas a longo prazo, com tendências
mais conservadoras.
A reabilitação do sorriso utilizava, até alguns anos atrás, técnicas complexas com
considerável perda de estrutura dental. A introdução do ataque Acido por Buonocore, em

1955 e das resinas compostas por Bowen, nos anos 60, tornaram possíveis restaurações
extremamente conservadoras e reversíveis, como as facetas de porcelana
As facetas laminadas de porcelana são consideradas um importante recurso
estético, que tem se tornado viável devido à introdução de novos materiais cerâmicos com
características ópticas próximas do natural. Características essas associadas a um preparo

mais conservador com minima redução dental, devido a diminuição da espessura da peça
protética, preservando, assim, maior quantidade de estrutura dental sadia, saúde pulpar e
periodontal e, desse modo, reduzindo a sensibilidade pós-operatória, as propriedades
estéticas, a estabilidade de cor e a união segura ao esmalte.
Essa técnica, para restaurar dentes com alterações de cor, desgastados, com má
formação ou fraturados, é segura e bem sucedida. Seu sucesso depende da criteriosa
indicação, da habilidade durante o preparo, da adequada fabricação laboratorial e da
cimentação. Quando esses passos são negligenciados, pode-se causar insatisfação estética
ao paciente, fratura ou perda da restauração e conseqüências periodontais inadequadas.
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O preparo para a faceta de porcelana é uma das etapas mais criticas e. por isso,
exige do profissional muito treino prévio e dedicação.
O tecido removido durante o preparo, deve ser substituído por um material de
propriedade semelhante ao do esmalte, restaurando o desenvolvimento biomecAnico
original dos dentes. Isso é possibilitado pela porcelana que tem um coeficiente de expansão
térmica semelhante à da estrutura dentaria. É biologicamente tolerada pelo organismo com
menor predisposição ao desgaste, As manchas, à retenção de placa bacteriana e A infiltração
marginal.
O sucesso das facetas de porcelana é obtido por meio da associação de dois
materiais tradicionais: as resinas compostas e as porcelanas e, quanto As suas desvantagens,
podemos evitá-las com o uso de uma camada fina de resina composta e com suficiente
espessura de porcelana. Uma vez unida ao dente, A porcelana não deverá apresentar mais
problemas relacionados à sua fragilidade. Assim, respeitadas as devidas limitações, as
facetas podem devolver, de forma excepcional, a harmonia do sorriso.
O objetivo desse trabalho foi revisar a literatura dos últimos 9 anos, referente As
facetas laminadas de porcelana quanto às suas indicações, contra-indicações, suas
vantagens e desvantagens, quanto ao planejamento, moldagem, cimentação, e , com especial
atenção, aos tipos de preparos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 HISTÓRICO

Os primeiros relatos do uso de facetas laminadas de porcelana foram nos anos 30,
introduzidos pelo Dr. Charles Pincus, em Hollywood, na indústria cinematográfica, para,
nos closes, realçar a aparência dos atores. Essas finas facetas eram cimentadas.
temporariamente, com um pó adesivo para a dentadura e, apos a filmagem do dia, eram
removidas, pois não existia um sistema adesivo que as unisse permanentemente ao dente
(CLAUDE, 1998; MAGNE E BELSER, 2003; TOUATI ET AL, 2000).
Para Touati et al. (2000), o conceito e a aplicação das facetas de porcelana
evoluiram devido ao desenvolvimento do condicionamento do esmalte por Buonocore,
1955; devido à introdução das resinas BIS-GMA, por Bowen, nos anos 60; devido ao
subseqüente desenvolvimento dos compósitos dentais e devido ao tratamento e à adesão da
superficie cerâmica, concebidos por Rochette 1973. Para Hirata e Carniel (1999), esses
adventos tornaram possíveis soluções restauradoras extremamente conservadoras

e

reversíveis.
Segundo Magne e Belser (2003), foi Rochete, em 1975, na França, quem
primeiramente propôs, na dentição anterior, o uso de restaurações adesivas de cerâmica.
autor descreveu uma técnica para realizar restaurações com porcelana em incisivos
fraturados, sem preparo. No laboratório, um bloco de porcelana era queimado sobre um
modelo matriz de ouro 24 quilates. A porcelana tratada com silano era unida ao esmalte
condicionado com uma resina composta. As facetas de porcelana, unidas ao esmalte
condicionado, evoluiram a partir dessa técnica e tornaram-se populares na Europa.
Simonsen, Calamia e Horn reativaram os interesses pela facetas laminadas de
porcelana a partir de 1983, com relatos de procedimentos que viabilizavam a retenção
desses laminados em longo prazo. Simonsen e Calamia (1984) demonstraram que o
condicionamento da superficie interna da faceta de porcelana, permitia retê-la ao esmalte
dental condicionado tão bem como ou, ainda melhor, que as resinas compostas ou acrflicas.
Horn advogou o uso de um agente resinoso foto-polimerizável para cimentação que
contribuiu para aumentar a eficácia e a conveniência da técnica. Em seus estudos

14

posteriores, Simonsen, Calamia

e Horn, revelaram a melhora da união entre a porcelana

e a resina de fixação por meio do uso de um pré-tratamento com silano
(RUFENACHT; 1998 e MAGNE E BELSER; 2003).
Touati et al. (2000) relataram que a evolução das técnicas laboratoriais, o
aperfeiçoamento do tratamento da superficie cerâmica, o desenvolvimento de ácidos
adequados para uso cerâmico, agentes de ligação silano mais eficientes e mais fáceis de
condicionada

usar,

o avanço dos sistemas adesivos, os compósitos fotopolimerizáveis. o uso das resinas

compostas de polimerização dual, a disponibilidade de cimentos resinosos para cirnentação,

o estabelecimento de procedimentos de preparo, de acordo com as diferentes circunstancias
e para cada material cerâmico selecionado com instrumentos diarnantados especiais, e o
aperfeiçoamentos na tecnologia, ocorreram em rápida sucessão e contribuiram para fazer o
uso das facetas de porcelana uma técnica moderna confidvel.

contribuíram para fazer do uso das facetas
laminadas de porcelana, uma técnica moderna e confidvel, descartando o ceticismo inicial
Segundo Meyer (2005), estes avanços

dos clínicos que acreditavam que as facetas eram restaurações tempordrias , meramente
sofisticadas

e que seriam substituídas, no futuro, por coroas totais.

2.2 INDICAÇÕES
Hirata e Carniel (1999) indicam as facetas de porcelana na reposição do guia
anterior, devido sua maior resistência

mecânica, desde que seja feito um correto ajuste nos

movimentos excursivos que influenciam diretamente na longevidade

e preservação da

incisal da faceta.
As facetas podem

e são usadas na correção de problemas harmônicos, servindo

como um instrumento versátil de solução de problemas comuns que ocorrem de forma

é do próprio dentista, de acordo
com a situação clinica e com base em seus conhecimentos científicos.
generalizada ou isolada. Contudo, afirmam que a indicação

As facetas de porcelana são escolhidas para melhorar a excelência estética, sendo
indicadas para modi fi car a cor de dentes defeituosos corm, por exemplo, com amelogênese
defeituosa, hipoplasia de esmalte, manchamentos moderados por tetraciclina, fluorose,
envelhecimento fisiológico, trauma, pigmentação extrínseca com infiltração dos tecidos por

líquidos pigmentastes, ou anomalias de forma como microdontia, forma dental atípica,
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incisivos malformados, dentes deciduos retidos (CASTELNUOVO ET AL.. 2000,

TOUATI ET AL., 2000; HEKIMOGLU ET AL., 2004).
Outras indicações, segundo Touati et al. (2000) e Baratieri et al (2001), são dentes
com textura superficial ou estrutura anormal como displasia, distrofia, erosão, atrição,

abrasão química ou mecânica e fraturas coronárias. Essas indicações são também para
dentes superiores ou inferiores com comprometimento de seu comprimento ou

alinhamento,como correção de pequeno mau posicionamento, como dentes rotacionados e
com alteração de angulação.Essas indicações são também para restaurar dentes fraturados,
para reduzir ou fechar diastemas, levando em consideração

o sobrecontomo da porcelana

que pode levar à fratura.
Baseado em sua experiência clinica, em quase 17 anos, incluindo muitos sucessos
fracassos, Lacy (2002) em seu relato de casos clínicos, limitou

e

o uso de facetas de

porcelana em pacientes que não tenham bruxismo, para dentes superiores com cor normal.
para dentes com rotação minima ou deslocamento de sua posição normal ou para dentes
com minima exposição de dentina e com restaurações velhas de resina composta.
Ainda, Baratieri et al (2001) indicam, em alguns casos, para restaurar dentes

tratados endodonticamente.
Para Magne

I.
III

e Belser (2003) as principais indicações são:

Dentes resistentes ao clareamento com descoloração por tetraciclina de graus

e IV e com nenhuma resposta aos clareamentos externos e internos, inclusive em

dentes despolpados devido As facetas de porcelana quando em sua espessura
adequada aumentar a resistência mecânica

e restaurar a rigidez dental original, o

que foi comprovado por estudos in vitro que incisivos despolpados facetados
comportam-se de forma similar aos dentes naturais com tratamento endodóntico,
exceto os dentes tratados endodonticamente com destruição severa da estrutura
dental.
H.

Necessidade de alterações morfológicas nos dentes anteriores devido a

dentes con6ides, diastemas (principalmente em caso de diastemas múltiplos),

e

triângulos interdentais e devido ao aumento do comprimento e proeminência

o que não é apenas uma questão estética, pois, com a devolução do volume
inicial do dente, é assegurada a recuperação da rigidez da coroa.

incisiva
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Restaurações extensas em adultos que apresentam fratura coronal extensa
o que permite que a vitalidade dental seja mantida. Também é indicada quando da
perda extensa de esmalte por erosão e desgaste e quando houver malformações
congênitas, adquiridas ou generalizadas.
IV.

Para pacientes com higiene bucal insuficiente , devido à porcelana dental

ser menos susceptível ao acúmulo de placa do que ouro,do que a resina ou até
mesmo ser menos susceptivel que as estruturas dentais mineralizadas. Segundo

Kourkouta et al., após a cimentação de facetas de porcelana ocorreu uma redução
significativa no índice de placa e na vitalidade das bactérias da placa.

2.3 CONTRA-INDICAÇÕES
Rufenacht (1998) contra-indicou o uso de facetas em dentes com esmalte defeituoso
em toda a coroa e que estejam em erupção ou que exibam apinhamento severo.
Para Hirata e Carniel (1999) a necessidade de parte laboratorial, bem como a
necessidade de um maior número de sessões exigidas pelos procedimentos indiretos, podem
onerar, de forma significativa, o custo final do trabalho. Esta é uma das contra-indicações
financeiras das facetas de porcelana.
Em pacientes com higiene dental precária ou que não respeitem as regras básicas de
higiene, qualquer tipo de prótese adesiva deve ser evitada. (TOUATI ET AL., 2000).
Segundo Touati et al. (2000) e Baratieri et al. (2001), a maioria dos autores contra-

indica as facetas de porcelana para casos em que o preparo não possibilite a preservação de
pelo menos 50% do esmalte, com minima exposição de dentina e que as margens não
fiquem totalmente localizadas em esmalte.

Touati et al. (2000) citaram ser uma contra-indicação relativa, o uso de facetas em
dentes isolados, principalmente se o dente a ser tratado for muito descolorido, devido
dificuldade de obtenção de harmonia com os dentes adjacentes. Ou até mesmo em dentes
tratados endodonticamente, devido sua fragilidade e possibilidade de mudar de cor com o
passar do tempo e influenciar na aparência da faceta. Já Baratieri et al. (2001) acreditaram
ser possível obter bons resultados nestes casos, segundo suas experiências clinicas.
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Pacientes que apresentam oclusão inadequada, como sobremordida muito
pronunciada, portadores de bruxismo, e outros hábitos parafuncionais são péssimos
candidatos ao uso de faceta de porcelana. A alta tensão causada por estes hábitos tem
aumentando o risco de fratura das facetas. (RUFENACHT, 1998; TOUAT1 ET AL., 2000;
CASTELNUOVO ET AL, 2000; BARATIERI ET AL., 2001: e LACY. 2002).
As facetas de porcelana não são apropriadas como solução estética de todos os
dentes anteriores É necessária a seleção cuidadosa dos dentes para receberem as facetas
para assegurar a satisfação, tanto do paciente como do clinico, segundo Lacy (2002).
Identificar as contra-indicações é tão importante quanto estabelecer as indicações,
lembrando sempre que as contra-indicações não devem ser rígidas e definitivas, uma vez
que esta técnica é nova e ainda esta em evolução (BARATIERI ET AL., 2001; E TOUATI
ET AL., 2000).
Para Lacy (2002), quando os dentes apresentam severa alteração de cor,

é

impossível usar uma fina faceta de porcelana para imitar a translucidez e aparência natural

de um dente .t preciso, sim, usar porcelanas ou cimentos opacos que deixam as facetas
com aparência muito artificial e com falta de translucidez.
contra-indicado o uso de facetas de porcelana em coroas curtas, muito finas e com
formato triangular. É o caso dos incisivos inferiores que têm os agravantes de dificuldade
de acesso e isolamento (BARATIERI ET AL., 2001; e LACY, 2002).
Dentes severamente girovertidos, quando preparados para receber faceta, têm como
resultado, quase sempre, a remoção de todo o esmalte do segmento virado para a vestibular.
levando à uma união com a dentina, o que é desfavorável e, ao mesmo tempo, aumenta a
probabilidade de fratura, caracterizando-se, assim, mais uma contra-indicação, segundo
Lacy (2002) e Friedman (2001).
Para pacientes com atividade de cárie ou com restaurações múltiplas ou amplas, não
está indicado o uso de laminados de porcelana, segundo Baratieri et al. (2001). Lacy (2002)
e Brunton (2004) só recomendam o uso de facetas em dentes com restauração classe III, se

a margem do preparo se estender além da restauração, desde que este não comprometa
grande parte da estrutura dental.
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2.4 VANTAGENS

Para Baratieri et al. (2001) as vantagens relacionadas as porcelanas residem no fato
destas desempenharem melhor as características mecânicas do esmalte em termos de
modulo de elasticidade, resistência â. fratura, dureza e expansão térmica, recuperando as
propriedades estruturais, ópticas e biomecânicas originais do dente.
As facetas de porcelana resistem extremamente bem as ações biológicas, químicas
e mecânicas, sofridas pela restauração no meio bucal

A utilização das facetas laminadas de porcelana trouxe vantagens, tanto para o
dentista como para o ceramista e principalmente para os pacientes. Estas restaurações são
resistentes ao desgaste, apresentam boa longevidade, esteticamente são muito agradáveis e
com alto potencial de manter a estabilidade de cor no meio bucal, (BARATIERI ET AL.,
2001).
As vantagens das facetas laminadas de porcelana podem estar relacionadas ao
material cerâmico escolhido, ou a técnica de confecção. Para fazer a melhor escolha,
segundo Baratieri et al. (2001), é de suma importância conhecer as vantagens das cerâmicas
e dos procedimentos de execução de uma faceta com este tipo de material.

Para Baratieri et al. (2001) e Touati et al. (2000) as vantagens das facetas de
porcelana estão relacionadas ao método de confecção minimamente invasivo, mantendo
livres as margens gengivais, com preparo, geralmente, restrito ao esmalte, garantindo as
vantagens de adesividade a este substrato e respeitando os princípios biomecânicos.
funcionais e estéticos.
Segundo Touati et al. (2000) o mínimo dano tecidual causado no preparo e na
moldagem, a posição das margens, geralmente, supragengival, a facilidade e precisão no
controle e no ajuste, a facilidade de acesso as margens para a escovação e o fio dental, são
fatores que causam um excelente prognóstico para os tecidos periodontais.
A forma ou a posição dos dentes naturais podem ser afetadas por problemas
funcionais ou estéticos. Por meio do uso das facetas é possível alterar a forma de um dente,
ajustar o comprimento dental, observando as leis de proporção, em caso de apinhamento
leve o alinhamento pode ser facilmente corrigido por preparos devidamente projetados, a
textura superficial pode ser transformada eliminando qualquer displasia ou distrofia do
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esmalte (substituindo um tecido não saudável por um artificial, sem danificar o tecido
saudável subjacente).
Conforme Hirata e Carniel (1999) e Baratieri et al. (2001) a fabricação da peça de
forma extra-oral, otimizando os resultados estéticos e o detalharnento de características de
acabamento, é importante para os profissionais que têm dificuldades nas técnicas diretas.
garantindo a esses profissionais, quando associados a um ótimo ceramista, a oportunidade
de se transformarem em excelentes reabilitadores, utilizando-se das vantagens das
porcelanas.
Uma outra vantagem está relacionada A. possibilidade de melhor acompanhamento
das margens em peps laboratoriais, posteriormente cimentadas, o que é justificado pela
cimentação adesiva a qual oferece eficiente vedatnento marginal, retenção e resistência
peça, (HIRATA E CARNIEL, 1999).
Simplicidade e velocidade de confecção em relação As coroas diretas, em
decorrência do pequeno desgaste, da necessidade de leves doses de anestésico, das
moldagens mais fáceis devido A. posição acessível das margens, sendo, na maioria dos
casos, desnecessário o afastamento gengival e rotineiramente não requer próteses
provisórias as quais exigem tempo e habilidade, (TOUATI ET AL., 2000; e BARATIERI
ET AL., 2001).

2.5 DESVANTAGENS
Segundo Smales e Etemadi (2004), a aparente facilidade e rapidez da preparação,
combinados com procedimentos laboratoriais inadequados, podem levar a um desempenho
insatisfatório das facetas de porcelana.
Para Touati et al. (2000) e Baratieri et al. (2001) o preparo para faceta de porcelana
não é um procedimento simples. Necessita de grande destreza e exige muito treinamento
prévio. Quanto mais delicado for o preparo para a faceta de porcelana, mais ainda requer
instrumentação especial com perfis, diâmetros e granulações especificos. Além do mais,
requer experiência para executar a redução de 0,3 a 0,5mm, visto que não há a possibilidade
de retificações posteriores.
muito dificil obter excelência estética com a utilização de facetas em dentes com
severa alteração de cor, ou apinhados.

20

Segundo Baratieri et al. os procedimentos adesivos para fixar as facetas de
porcelana são críticos e demorados.
0 manuseio dessas cerâmicas finas requer precauções, pois são muito frágeis antes
de serem fixas ao dente. Qualquer descuido pode causar trincas ou fraturas. A prova da
faceta requer cuidados especiais com a calibração do ângulo de inserção, sem exercer
pressão e com a peça sempre umedecida. Após a colagem de uma faceta, a próxima
colagem deverá novamente ser provada, (TOUATI ET AL., 2000; e BARATIERI ET AL.,
2001).
As facetas, depois de cimentadas, ainda estão sujeitas a fratura e com 90% das
fraturas afetando os ângulos oclusais e, raras vezes, na cervical ou na superficie vestibular.
Nos casos de fratura da porcelana, é preferível refazê-la para manter a excelência estética
inicial e pelo reparo ser muito dificil e pouco recomendado (TOUATI ET AL., 2000; e
BARATIERI ET AL., 2001).
Quando necessária, a restauração provisória exige do cirurgião dentista paciência e
habilidade pela dificuldade na sua confecção, tanto no ajuste das margens como na
cimentação para preservar os tecidos de suporte, (TOUATI ET AL., 2000; e BARATIERI
ET AL., 2001).
Conforme Touati et al. (2000), facetas confeccionadas com textura inadequada, ou
com cerâmica muito opaca, ou ainda utilizando um compósito insu fi cientemente

translúcido, levarão ao bloqueio da transmissão da luz, resultando, assim, em maior
reflexão do que a necessária, deixando o dente com aparência opaca, não natural ou cinza.
Ainda lembra Touati et al. (2000), que apesar da simplificação das técnicas, a
criação de facetas cerâmicas finas é dificil e altamente sensível pela dificuldade de
conseguir um equilíbrio entre os pós para estratificar a espessura de 0,3 a 0,7nun ou ainda a
estabilidade durante os diferentes tipos de manuseio.

2.6 PLANEJAMENTO
A dentistica estética tem evoluído bastante, envolvendo uma multiplicidade de
planos de tratamento. Frente a isto o mais dificil é saber como indicar o tratamento ideal.
(CASTRO ET AL., 2000; YOUNG, 2004).
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Vários fatores pré-determinantes como a posição do dente, alinhamento, estrutura
disponível e material restaurador devem ser avaliados para um plano de tratamento

adequado, para evitar di fi culdades durante os procedimentos ou complicações pósoperatórias. O preparo deve ser visualizado antes da redução dental, e, para isso, o clinico
deve ter um entendimento sólido da forma do dente. Isso é de suma importância para
pacientes que requerem alterações na morfologia dental,(GOREL, 2003).
Por estarem descontentes com a estética dental, devido alterações de cores e
posicionamentos incorreto, os pacientes buscam tratamentos conservadores, com custo
razoável, em curto espaço de tempo e com maior durabilidade, optando, frequentemente,
pelo tratamento com facetas de porcelana, (CASTRO ET AL., 2000; LACY, 2002)
Para Touati et al. (2000), Lacy (2002) e Magne e Belser (2003) é de primordial
importância criar um clima de confiança com o paciente, estimulando-o a expressar as

insatisfações com sua dentição, e descrever o tipo exato de alteração que gostaria de fazer.
Paciente e profissional devem estar cientes das limitações das facetas, cabendo ao dentista
estar seguro de que as expectativas do paciente podem ser atingidas com esse tipo de
tratamento.
A preocupação para Rufenacht (1998) gira em torno dos desejos do paciente, que, as
vezes, são clamorosamente óbvios, e, outras vezes, são enganosamente sutis. Para expor
suas preferencias, o paciente deve visualizar album de fotos de diversas faces e sorrisos de
casos concluídos, ou recortes de closes de modelos ou sorrisos de celebridades, podendo ser
utilizados livros odontológicos para esta finalidade.
O estabelecimento de um plano de tratamento viável para Castro et al.(2000), só

deve ser traçado após o estudo prévio das possibilidades de tratamento existentes e cabíveis
para cada caso, sendo que suas vantagens e desvantagens devem ser esclarecidas ao
paciente e a possibilidade de confecção verificada pelo técnico.
O tratamento com facetas de porcelana segue a tendência da dentistica restauradora

conservando a estrutura dental sadia. Embora estas restaurações tenham sido amplamente
aceitas, certos padrões emergiram, padrões esses relativos is limitações com relação
seleção do caso e a sensibilidade da técnica. (FRIEDMAN, 1998; HIRATA E CARNIEL,
1999; E MAGNE E BELSER, 2003).
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Conforme Touati et al. (2000) um sorriso agradável e atraente não precisa estar de
acordo com as regras de simetria ou a qualquer proporção áurea. Pode combinar harmonia
com assimetria ou equilíbrio com irregularidade de forma En fim, deve transparecer uma
sensação de beleza ou harmonia que ajude a revelar a personalidade do paciente com uma
aparência natural.
Para Magne e Belser (2003), o tratamento e o aconselhamento apropriado do
paciente com problemas estéticos representam a fase clinica mais critica do tratamento,
devendo o clinico respeitar uma seqüência de 5 passos:
a)

conhecer o paciente: compreender sums necessidades primárias, ouvindo

atentamente suas explicações para definir suas expectativas. Nesta fase , o paciente
não deve sentar-se na cadeira;
b)

documentação inicial: avaliação radiográfica, exame clinico sistemático com

avaliação das condições periodontais, endodõnticas

e restaurações existentes;

fotografias e modelos de estudo;
c)

informar ao paciente: o clinico explica os problemas existentes ao paciente,

utilizando a documentação inicial. Com uma terminologia simples e compreensível.
facilitando o entendimento do paciente das informações, permitindo, assim, que ele
avalie melhor as possibilidades e limitações do tratamento. Neste momento, fotos
clinicas ou modelos de outros pacientes podem auxiliar na explicação dos diferentes
tipos de restaurações;
d)

piano de tratamento seqüencial: o clinico elabora a seqüência do plano de

tratamento com a possibilidade de alterações, determinando custos e duração, sendo
os honorários do laboratório apresentados separadamente;
e)

Fase final do tratamento inicial: envolve uma discussão em que o clinico

explica os parâmetros do tratamento (objetivo, seqüência, duração, custo,
limitações, prognostico e alternativas). Uma vez autorizado o tratamento pelo
paciente, a parte prática do tratamento pode ser planejada.
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2.6.1 Exame Oclusal

Devido A relativa fragilidade das facetas de porcelana, é necessária uma análise
precisa da oclusão do paciente para garantir que a restauração não se estenda em Areas de
estresse oclusal. Não há vantagem em aumentar os incisivos em altura, quando, por
exemplo, existir uma maloclusdo canina, ou ainda, quando o paciente tem problemas de
atrição e bruxismo, o que aumentaria o risco de fratura, de acordo com Touati et al. (2000).

2.6.2 Exame dos Tecidos Gengivais

Para Touati et al. (2000) mesmo que o término da faceta seja localizado aquém da
margem gengival, sua condição deve ser avaliada antes de iniciar o tratamento. Higiene
bucal precária, inflamação gengival, um ou mais locais com recessão gengival, devem ser
tratados antes da confecção das facetas.
0 tecido gengival está saudável quando: a gengiva livre estende-se da margem
gengival livre até o sulco gengival, com uma coloração rosa e fosca; quando a gengiva
inserida estende-se do sulco gengival livre até a junção mucogengival, cor-de-rosa e com
textura firme; quando a mucosa alveolar estiver com aspecto vermelho-escuro e móvel.
Durante os procedimentos clínicos para manter a saúde gengival é preciso um tratamento
atratunático no preparo e na moldagem do dente, respeitando a distancia biológica com
margens precisas do preparo e restaurações provisórias bem adaptadas, conforme Magne e
Belser (2003).

2.6.3 Avaliação do Sorriso

Segundo Touati et al. (2000) o exame clinico não deve focar apenas os dentes a
serem restaurados, mas também a forma da face, o tamanho dos lábios e a relação do lábio
com os dentes, durante os movimentos (falando,sorrindo ou em repouso), com inspeções
executadas tanto frontalmente como lateralmente. 0 clinico também deve avaliar

o

enceramento diagnóstico, fotografias (face inteira e de perfil), modelos de gesso e andfise
por computador.

24

Os incisivos laterais estão a uma distância de 0,5 a 1,5mm do lábio inferior,
enquanto que os incisivos centrais e caninos estão em intimo contato com a linha do
sorriso. A coincidência das bordas incisais com o lábio inferior é essencial para uni sorriso
agradável. Porém, se houver um espaço entre estes é característica de dentes envelhecidos,
conforme Magne e Belser (2003).
O contorno do lábio superior pode até variar porque ele não é tão relevante para um

sorriso agradável.
Uma avaliação simétrica do sorriso demonstra que os ângulos da boca, no plano
vertical, são derivados da linha pupilar. A linha oclusal está em conformidade com a
comissura labial. Se isso não ocorrer, porém, não afeta o equilíbrio do sorriso. O eixo da
linha média coincide em 70% com a linha média dental, enquanto que a linha média dental
superior, em três quartos da população, Mc) coincide com a linha média dental inferior,
(MAGNE E BELSER, 2003).

2.6.4 Borda Incisal

Em pacientes de meia-idade e mais velhos, a borda incisal é uma linha reta ou uma
curva invertida que uniformiza e nivela o sorriso. Nos pacientes jovens, a borda incisal está
con fi gurada na forma de gaivota , onde os incisivos laterais têm de 1 a 1,5mm a menos que
os centrais e os caninos, que têm, praticamente, o mesmo comprimento (MAGNE E
BELSER, 2003).

2.6.5 Alinhamento Dental

A posição e o alinhamento dos dentes podem afetar a aparência e o equilíbrio do
sorriso de forma significativa. Assim, por exemplo, o posicionamento para vestibular ou
para lingual rompe a harmonia, altera a forma do arco e interfere nas proporções dentais,
necessitando que o clinico recontorneesse dente para criar uma aparência normal, ressaltou
Ginel (2003).
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2.6.6 Volume Final do Dente

As alterações relacionadas com a idade da dentição como o desgaste excessivo da
borda incisal, como a perda da proeminência dental anterior e como a guia anterior

insuficiente, bem como a alteração de cor pela exposição dentindria, constitui o principal
desafio da Odontologia atual, que se defronta com uma população que está ficando mais
velha e, é claro, mantendo seus dentes por mais tempo, (MAGNE E BELSER, 2003).
Um dos elementos cruciais na confecção de facetas de porcelana é a máxima

manutenção da estrutura de esmalte existente, cabendo, ao clinico, no planejamento,
verificar a quantidade de esmalte existente e qual o volume necessário de remoção de
tecido no preparo, (MAGNE e BELSER, 2003; GOREL, 2003; MAGNE e BELSER, 2004;
e SOUZA ET AL., 2006).

2.6.7 Estrutura Dental

Segundo Magne e Beiser (2003) o esmalte e a dentina formam uma estrutura
composta onde a dureza do esmalte protege a dentina mole subjacente. 0 esmalte de dentes
envelhecidos apresenta múltiplas fendas que, raramente, atingem a dentina devido ao JED,
uma união fibrorreforçada que une o esmalte à dentina e desvia ou enfraquece as fendas,
por causa de sua deformidade plástica. Por isso a necessidade de preparos conservadores
que não atinjam a dentina, pois, só assim, o JED será mantida e permanecerá exercendo sua

função. Esta inter-relação estrutural e fisica, entre um tecido extremamente duro e outro
mais flexível, proporciona ao dente uma beleza singular, uma capacidade de suportar a

mastigação, cargas térmicas e desgaste durante um período da vida.
Deve-se levar em consideração a forma dos dentes anteriores. No caso dos
incisivos, há a face vestibular com contornos lisos e convexos. Já a face palatal é uma
concavidade pro funda que se estende axialrnente do cíngulo à borda incisal e, lateralmente,
tem cristas marginais bem acentuadas, com a borda incisal bem afiada para efetuar, com

eficiência, o corte dos alimentos. A coroa apresenta uma camada mais fina de esmalte na
cervical, com espessura máxima de dentina. Em contrapartida, na incisal há uma camada
espessa de esmalte e uma fina parede de dentina. Por isso, a incisal é a área que mais
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apresenta desgaste com o envelhecimento, ou com parafunções oclusais. A concavidade
palatal proporciona ao incisivo uma borda incisiva afiada e facilidade de corte, porém, é
uma area de concentração de tensão. 0 cíngulo e as cristas marginais podem compensar
essa deficiência agindo como redistribuidores de tensão, ressaltam Magne e Belser (2003).

2.6.8 Idade

Segundo Gard (2003) durante o processo de envelhecimento natural, estruturas do
dente começam a debilitar. O envelhecimento fisiológico aparece com um escurecimento
do dente (croma aumentado) devido a perda de volume de esmalte na superficie vestibular.
Como o esmalte diminui, sombras de dentina, mais escuras, ficam mais visíveis. Após anos
seguidos de bruxismo, a borda incisal afiada da dentição tende a se deteriorar. Além das
complicações estéticas associadas com perda de esmalte, a sensibilidade do dente pode

acontecer nas areas onde a dentina esta exposta. Quando os dentes forem preparados, sem
considerar que a estrutura do esmalte esta reduzida, a preparação pode atingir a superficie
dentinaria e causar perda desnecessária na estrutura do dente.

2.6.9 Dimensões dentais relativas

Para Magne e Belser (2003) variações individuais e o desgaste, tanto da face
proximal como incisal, tornam dificil definir proporções exatas para determinar a dimensão
dental adequada. Proporção áurea e a percentagem áurea têm sido propostas para
determinar os espaços mesiodistais, em avaliação frontal, visto que, a percepção da largura
de um dente é influenciada pela forma e pelos ângulos interincisivos.
A boca é a característica dominante da face devido ao tamanho, enquanto os
incisivos centrais são os dentes dominantes do sorriso, sempre, é claro, avaliados de acordo
com a personalidade do indivíduo.
Essas são as dimensões gerais dos dentes, segundo Magne e Belser (2003):
a)

não estão correlacionadas com a estatura do individuo;

b)

a largura e o comprimento dos dentes anteriores superiores são maiores para

homens em relação as mulheres;
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c)

dentes com largura igual, mas com proporções diferentes, parecem ter

larguras deferentes;
d)

em dentes do mesmo tamanho, o dente mais claro parece maior e mais
próximo que o dente escuro;
e)

a proporção largura/ comprimento da coroa dos incisivos e caninos são

idênticas;

incisivos centrais são de 2 a 3mm mais largos que os laterais;
incisivos centrais são de 1 a 1,5mm mais largos que os caninos;
caninos são de 1 a 1,5mm mais largos que os incisivos laterais;
incisivos centrais e caninos são de 1 a 1,5mm mais longo que os incisivos
laterais; e
j)

a largura do incisivo central superior é igual ao diâmetro mesiodistal do

incisivo central inferior, adicionando a metade do incisivo lateral inferior.
2.6.10 Forma Dental

Muitas vezes em facetas de porcelana a forma do dente preexistente é mantida,
sendo o enceramento apenas o acréscimo de cera sobre o modelo preliminar.
importante o conhecimento da forma do dente natural:
Incisivos: contorno mesial da coroa reto ou levemente convexo nos incisivos
superiores e ângulo mesioincisal arredondado nos incisivos laterais; o contorno distal da
coroa é mais convexo que o mesial, com angulo arredondado, curvatura e inclinação
variando conforme a forma do dente. 0 contorno incisal irregular ou arredondado, devido
ao desgaste, é mais reto e regular. As cristas interproxirnais ou ângulos de transição lineares
são áreas de reflexão da luz, que alteram, aparentemente, o comprimento e a largura de

acordo com seu comprimento, posição e direção. Existem 3 tipos de formas dentais: 1.
quadrado com contorno reto, lóbulos e ângulos de transição lineares e paralelos; 2. ovóide
com contorno arredondado, ângulos de transição lineares suaves, convergência incisiva e
cervical; 3. triangulares com contorno reto, ângulos de transição lineares e lóbulos
acentuados com convergência cervical, (MAGNE E BELSER, 2003).
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Caninos:

mais

espesso vestibulolingualmente

devido ao

maior

desenvolvimento do cíngulo. Sua forma de cunha permite que resista As cargas não-axiais.
Seu contorno mesial é levemente convexo, com Angulo de transição linear mesial bem
desenvolvido na forma de um lóbulo mesial. O contorno distal é plano ou côncavo. O

contorno incisal é acentuado por uma ponta de cúspide que segue a orientação do centro da
raiz. Já em caninos desgastados a vertente na distal é convexa e bem curva e a vertente

mesial é côncava e menor, (Magne e Belser, 2003).
Para Magne e Belser (2003) a forma do incisivo a ser restaurada deve ser aprovada
pelo paciente, através da avaliação do enceramento diagnóstico em modelo intrabucal

realizado previamente.

2.6.11 Textura Superficial

A textura de superficie é definida pelos componentes verticais e horizontais, que,
em dentes jovens, estão acentuados fazendo com que reflitam mais luz e pareçam mais
claros. Com o aumento da idade, diminui a textura ocorrendo menor reflexão da luz e os
dentes parecem mais escuros, segundo Magne e Belser (2003).
Os componentes horizontais, são as periquimácias ou linhas de Retzius, paralelas,
delicadas sobre o esmalte. Os componentes verticais são definidos pela segmentação
superficial do dente em diferentes lóbulos de desenvolvimento. Componentes horizontais
acentuados farão o dente parecer maior ou menor; já os verticais deixarão os dentes
parecerem mais largos ou estreitos, (MAGNE E BELSER, 2003).
A harmonia do sorriso dependerá da integração desses fatores citados com a forma
da face, idade, personalidade, status do paciente, do seu estilo de vida, do

sexo, da

ocupação e de outras características próprias de cada indivíduo. A posição, o arranjo, o
comprimento relativo final dos dentes, a determinação dos vãos incisais e os espaços
negativos podem variar em relação a um mesmo paciente, de acordo com seu meio cultural.

dificil definir precisamente quais os elementos principais da estética como um todo, pois,
devem ser definidos de acordo com a personalidade do indivíduo. Por isso, o dentista, deve
possuir sensibilidade e intuição, além do esforço técnico e artístico, (RUFENACHT. 1998;

E MAGNE E BELSER, 2003).
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De acordo com Castro et al. (2000) o conhecimento adequado das características,
das propriedades e das limitações dos materiais, e o domínio das técnicas e dos
procedimentos são fatores que devem ser cuidadosamente avaliados pelo clinico antes da
efetivação do plano de tratamento.

2.7 PREPARO

Brunton et al (1997) após estudo laboratorial que avaliaram por reflexo
metrográfico 21 preparos para faceta de porcelana em modelos de gesso cedido por um
laboratório comercial, recomendaram uma redução uniforme de 0,5mm de esmalte, espaço
suficiente para a restauração final ficar com excelente coloração

e em tamanho

apropriado.Quando feita uma redução inadequada inferior ao necessário, resulta em
sobrecontorno; já uma redução exagerada conduz à exposição de dentina, principalmente,
na região cervical. A preparação, à mão livre, de facetas de porcelana pode resultar em
profundidade variável, com exposição de dentina, provavelmente, na cervical, mesmo feita
por operadores experientes. Por isso recomenda-se a redução controlada pelo uso de cortes
de profundidade.
Brunton e Wilson (1998) em estudo laboratorial onde avaliaram 95 modelos de gesso,
num total de 157 preparações, afirmaram que há a necessidade de redução na vestibular em
ao menos dois planos de inclinação; e nos caninos, em três. De acordo com os autores, o
preparo em um só plano resulta em redução limitada no terço gengival, causando sobrecontorno e uma estética pobre. Recomendaram o chanfreamento das margens gengivais e
proximais e a redução incisal, que pode variar consideravelmente, sendo as mais indicadas
sobrepondo a incisal com um chanfro palatal ou biselando a extremidade incisal. Também
são utilizadas as reduções em janela ou extremidade incisal empenada, com as

desvantagens de não deixarem um guia de orientação no momento da cimentação e por
ficar uma camada fina de porcelana na incisal. Afirmaram que o ideal é a margem cervical
do preparo ficar junto à gengiva. Em caso da necessidade da margem ser deixada
subgengival, devido à cárie, indicaram coroas totais. Justificaram tais afirmações pelo
aumento da chance de microinfiltração marginal; pela di fi culdade da adesividade na
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dentina e no cemento, pelo dificil controle de umidade na cimentação, pela dificuldade de

acabamento e monitoramento subseqüentes em margens subgengivais.
Friedman (1998) após observação clinica em um período acima de 15 anos , num total
de aproximadamente 3500 restaurações, citou que em algumas situações clinicas com
erosão vestibular ou abrasão, só uma linha sutil de acabamento foi preciso no preparo de

dentes para faceta, a qual poderia ser frequentemente colocada supragengival para evitar
possíveis problemas periodontais.
Segundo Hirata e Carniel (1999) em revisão de literatura e demonstração de caso
clinico, as facetas exigem menor desgaste, requerendo apenas uma leve redução do esmalte
vestibular ou em muitos casos, até nenhum desgaste, preservando, assim, maior quantidade
de estrutura dental sadia e a saúde pulpar e periodontal. Em casos de colapso estético por
comprometimento da cor, com escurecimento médio ou elevado, dentes vestibularizados,
dentes muito restaurados ou fragmentados, será necessário preparo visando espessura e
campo de trabalho para a porcelana. Quando os dentes são preparados a seco, há uma maior
facilidade de visualização que o preparo está sendo mantido em esmalte, impedindo um
preparo em excesso. A cada 15s um spray ar/água é usado para remover o pó dos cortes no
dente e refrescar a estrutura dental e, em caso de exposição dentinaria, o spray de Agua deve
ser utilizado.
Para Hirata e Camiel (1999), o preparo deve ser iniciado com sulcos de orientação
de profundidade, com discos autofimitantes de corte em profundidade de 0,3mm no terço
cervical, 0,5mm no terço médio e 0,7mm no terço incisal. As margens são definidas com
preparo em chanfrado inicialmente com ponta esférica, e, depois, com ponta diarnantada
tronco cônica longa de granulação média e fina. A redução vestibular é iniciada com uma
broca tronco-cônica de ponta arredondada, reduzindo apenas até que os cortes de orientação
desapareçam. Sendo todos os ângulos vestibulares arredondados e polidos, eliminando

zonas potenciais de stress, que tornam a porcelana mais suscetível à fratura. 0 preparo da
margem incisal pode terminar no terço incisal da superficie vestibular, no bordo incisal, ou
terminar na face palatal. Quando A. necessidade de sobrepasse palatal do preparo, quem
determina a extensão palatal é a oclusão, evitando contatos céntricos na interface dente
restauração. Sendo normalmente feita uma redução incisal de lmm, e um chanfro palatal de
0,5rrun, (HIRATA E CARMEL, 1999)
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Castelnuovo (2000) a partir de um estudo in-vitro de 50 incisivos centrais
superiores, divididos em 5 grupos. 0 grupo 1 sem redução vestibular; grupo 2 2mm de
redução incisal, sem chanfro palatal; grupo 3 1 mm de redução incisal e 1 mm de chanfro
palatal; grupo 4 4mm de redução incisal e lrnm de chanfro palatal; e grupo 5 controle, após
ter avaliado a carga de fratura concluiu que a eliminação do chanfro palatal, e o uso de
término em que a faceta de porcelana articule face-a-face na incisal, resultaram em
restaurações mais fortes e simplificação do preparo. permitindo, assim, um assentamento
mais fácil da faceta, eliminando o risco de fratura das finas bordas cerâmicas palatais sem
assistência.
Segundo revisão feita por Hahn et al. (2000) inicialmente, as facetas de porcelana
foram colocadas em superficies dentais despreparadas, mas esta pratica conduzia
restaurações sobrecontornadas e com uma alta taxa de fracasso. Por isso, os preparos
passaram a ser recomendados, conservativos intra-esmalte.
Existem controvérsias quanto à substituição ou não da extremidade incisal pela
restauração cerâmica e a influência disso na capacidade de suportar as cargas pela faceta de
porcelana. De acordo com seu estudo in-vitro onde avaliou dentes com preparo apenas
vestibular sem redução incisal, e com redução incisal e chanfro palatal Hahn et al. (2000)
recomendaram que não seja feita redução incisal, apenas por razões estéticas e funcionais.
Após revisão de literatura Friedman (2001) afirmou que as facetas laminadas de
porcelana são retidas com pequeno preparo dental. Mínimos preparos garantem melhores
contornos e estética que restaurações sem preparo. Uma profundidade de 0,5mm permite
contornos dentais naturais e prova uma espessura suficiente de porcelana para criar cor,
croma e características de valor semelhante ao dente.
Baratieri et al.(2001) a firmam ser o preparo para faceta de porcelana uma das etapas
mais criticas e exige do profissional muito treinamento prévio. Considerando que. na
maioria dos casos, o preparo é inadequado, com maior erro na identificação das margens e
falta de profundidade para a espessura adequada de porcelana.
Segundo Baratieri et al.(2001) o estabelecimento de um protocolo prévio no inicio
do preparo facilita sua confecção e ameniza a taxa de fracasso. Adotaram o seguinte
protocolo:
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obtenção de guias de silicone para monitoramento do desgaste, feitas
diretamente na boca quando a espessura de esmalte não está comprometida ou no
caso de comprometimento devem ser feitas sobre o modelo de estudo, evitando o
preparo excessivo e desnecessário. O enceramento diagnóstico permite ao clinico e
paciente visualizar melhor o tamanho, a forma, o alinhamento e a textura das futuras
facetas;
o

posicionamento intra-sulcular de fio retrator compatível com a

profundidade do sulco e espessura da gengiva livre;
com uma ponta diamantada esférica n°1011 ou 1012 confeccionar uma
canaleta na região cervical, com profundidade variável de acordo com o grau de
escurecimento do dente, com sua inclinação e quantidade de esmalte remanescente;
com uma ponta diamantada trococõnica com extremidade arredondada
confeccionar uma canaleta central em três planos, com profundidade dependendo
dos mesmos fatores já citados;
com a mesma ponta faz-se o desgaste da metade distal da superficie
vestibular e em seguida da mesial;
o preparo da superficie proximal deve garantir que após a cimentação não

fique visível a estrutura dental com coloração alterada. 0 ponto de contado deve,
sempre que possível, ser mantido (devido dificuldade de reproduzir
anatomicamente, garante a não movimentação do dente enquanto aguarda o trabalho
laboratorial, facilita ajuste das facetas,o controle de placa, simplifica a cimentação e
acabamento), com exceção quando o dente a ser facetado apresentar restaurações
proximais ou lesão de cárie exigindo o envolvimento proximal pelo preparo.
Em caso de alteração de cor, o preparo cervical deve ser estendido 0,2mrn
subgengival com margem chanfrada, protegendo

o tecido gengival com um

dispositivo n°260 da MaiRefer, por exemplo. Em dentes sem alteração de cor, o
preparo deve ser mantido supra-gengival ou em nível da margem gengival;
o passo seguinte é a redução incisal, a partir da execução de sulcos de 1 a

1,5mm de profundidade com a ponta esférica n°1011. Os sulcos deverão ser unidos
por meio de um desgaste inclinado para palatal. Este preparo pode terminar assim
ou ser estendido para palatal com a confecção de um degrau palatal de 1 nun em
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direção ao cíngulo, utilizando a mesma ponta da redução vestibular, estendendo-o
de mesial a distal até encontrar os desgastes proximais.
Após a conclusão do preparo, com o auxilio de uma seqüência de discos
abrasivos flexíveis, como por exemplo Sot-Lex (3M), deve ser feito um refinamento
especialmente na vestibular e nos ângulos incisais;
S6 então o fio retrator deve ser retirado do sulco, o tecido gengival
pressionado sobre o dente facilitando a visualização da relação da linha de término
com a margem gengival.
Conforme Lacy (2002), em sua revisão de literatura, um fator muito importante para o
sucesso das facetas de porcelana é a forma do dente preparado, particularmente, a
localização das margens proximais. Caso as margens proximais sejam colocadas
ligeiramente vestibular ao ponto de contato proximal, ocorre, no futuro, a desvantagem de
uma alta probabilidade de formação de mancha visível ao longo desta margem. Ou ainda,
se as margens forem deixadas ligeiramente junto ao contato, torna-se impossível o

e

troquelamento sem prejudicar as margens, causando uma inexatidão do preparo

dificuldades de acabamento. Para o autor, o mais indicado é romper o ponto de contato e
estender a margem proximal para a palatal, com as vantagens das manchas na margem não
serem visíveis, as margens tornam-se mais acessíveis ao acabamento e tornam-se uma
ótima área de superficie para unir a faceta,dando resistência à flexão vestibulo-lingual.
Devido à curvatura, facilita o trabalho do laboratório no troquelamento e na redução da
probabilidade de unido da faceta ao dente ao lado na cimentação Facilita um
posicionamento da faceta antes e durante a cimentação, deixando-a com melhores
contornos proximais e estéticos. 0 autor ainda recomendou que, antes da preparação final
da margem cervical, seja colocado um fio retrator gengival, relativamente grande,
protegendo os tecidos gengivais da dilaceração causada pela broca, garantindo um preparo
junto A. margem ou subgengival, que permita o acesso no acabamento e não viole as
distancias biológicas.
nekimoglu et al. (2002) avaliaram em seu estudo in vitro, a influencia de dois tipos
de preparo da borda incisal na resistência A micro-in fi ltração marginal. Em um grupo , a
superficie vestibular é preparada, terminando na extremidade incisal, preparo tipo janela; e,
no segundo, a extremidade incisal é ligeiramente reduzida e sobrepõe-se à extremidade

34

incisal, terminando na superficie palatal do dente. Em ambos, tomou o cuidado para deixar
o preparo I mm da junção cemento-esmalte com margem cervical completamente em

esmalte e redução vestibular uniforme de 0,3mm na cervical e 0,5nun na incisa. Os autores
concluíram que na prevenção da microinfiltração marginal o preparo tipo janela é mais

adequado do que o preparo com sobreposição palatal.
Garel (2003) em relato de caso clinico, afirmou que foram desenvolvidos vários
tipos de equipamentos e preparos para a faceta de porcelana com a intenção de ajudar o
clinico em procedimentos sistemáticos. Porém, é de grande importância que a quantidade
de redução do dente nunca seja feita conforme a superficie existente, mas pelo volume final
da restauração. Dai a necessidade da confecção de encerramento diagnóstico. A moldagem
dos dentes naturais deve ser enviada ao técnico, que vai avaliar e corrigir a anatomia e o
posicionamento dental, confeccionando um enceramento diagnóstico. Facetas provisórias e
um guia de silicone deverão ser enviados ao clinico para auxiliar na avaliação do preparo,
assegurando que, danos permanentes através de redução excessiva, sejam evitados. Em
caso de dentes protraídos, o esmalte deve ser lentamente desgastado, até permitir o ajuste
correto do guia de silicone e das facetas provisórias. As facetas provisórias cimentadas,
antes do preparo, confeccionadas a partir do enceramento diagnóstico, permitem ao
paciente e ao clinico avaliarem o efeito antecipado da restauração da aparência, função e
fonética do paciente. Nesta fase, é permitido ao paciente pedir qualquer modificação
textura de superficie desejada, formas, concavidades, e comprimento incisal.
Segundo Giirel (2003), o preparo é iniciado com uma broca com limitador de
profundidade, que deve ser adequadamente selecionada, evitando a redução em excesso do
esmalte e a espessura exagerada de porcelana. Atualmente existem kits apropriados para o
preparo como: Laminate Veneer System, Brasseler E.U.A., Savannah, GA,; Aesthetic
Advantage Kit, Kerr/Sybron, Orange, CA,; Veneer Preparation Set, Axis Dental, Irving.
TX; Porcelain Veneer Kit, Shofu, Menlo Park, CA. 0 desgaste da face vestibular é
iniciado sobre a faceta provisória, Algumas vezes, o preparo não atinge a superficie do
dente, porém, a camada superficial de esmalte aprismático deve ser removida para não
comprometer a adesividade. A regularização é feita com uma broca diamantada de ponta
arredondada, seguindo a convexidade do dente, até alcançar a profundidade necessária. Este
autor recomendou a redução incisal de 2mm que permite aos materiais de porcelanas mais
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fortes reforçarem a dentição e produzir um assentamento positivo durante o processo de
cimentação. O próprio assentamento da faceta é possível pela parada vertical provida pela
leve sobreposição incisal. 0 preparo da extremidade incisal deve ser realizado somente
quando as preocupações oclusais ou estéticas forem focalizadas pela restauração definitiva.
Cherukara et al (2003), em seu estudo in vitro, para avaliar a uniformidade da
profundidade dos preparos, utilizaram 90 incisivos centrais superiores, preparados por um
único operador, divididos em três grupos: grupo 1, preparo com a técnica de ondulação;
grupo 2, preparo A mão livre; e grupo 3, preparo com sulcos de orientação de profundidade.
Os melhores resultados foram obtidos na técnica de ondulações, onde utilizaram uma
pequena broca de 1 mm de diâmetro, colocada a 45° em relação A superficie vestibular.
fazendo ondulações em toda a superficie, com profundidade de 0,5mm. De acordo com os
autores, esta uniformidade foi garantida pelo pescoço da broca por agir como um batente.
Segundo Magne e Belser (2003), o preparo para faceta de porcelana deve permitir,
simultaneamente, uma adaptação marginal ótima e refletir o máximo de respeito A
morfologia dos tecidos duros. Durante o preparo, é possível a maxima preservação dos
tecidos sadios e mineralizados, devido As propriedades adesivas e às características fisicoquimicas dos cimentos resinosos que permitem que a interface dente-restauração seja
submetida a grandes tensões. Os autores recomendaram uma quantidade minima de preparo
para facilitar o posicionamento da peça durante a cimentação. A integridade da restauração
a longo-prazo implica na necessidade de espessura suficiente e homogênea de porcelana
para proporcionar resistência mecânica intrínseca.
Um enceramento diagnóstico que restaure o volume original do dente deve ser
utilizado como referencia, preservando uma quantidade significante do tecido sadio, não
apenas esmalte, mas, principalmente, a junção dentina-esmalte. (MAGNE E BELSER,
2003).
Uma ferramenta importante na redução do esmalte é o guia de silicone proveniente
do enceramento, com secção horizontal e bem-adaptada. Este guia, inicialmente, deve ser
adaptado por vestibular revelando as Areas que necessitarão preparo mínimo. (MAGNE E
BELSER, 2003).
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Antes de iniciar a redução dental, Magne e Belser (2003) indicaram a colocação de
um fio retrator, para retrair levemente a gengiva, melhorando a visibilidade durante o
preparo da margem junto 6. gengiva.
Para a redução vestibular, é necessário o uso de 3 diâmetros diferentes de pontas

diamantadas cônicas com a extremidade arredondada (856L-014, 856L-016, 856L-020 —
Brasseler ou D6, 235 e 237). A broca de menor diâmetro é utilizada para cortar sulcos de
redução proximal, a ponta de diâmetro médio, para criar sulcos de orientação vestibular
onde são recomendados três sulcos nos incisivos centrais e caninos e dois sulcos nos
incisivos laterais. Com a broca de maior diâmetro, é feita a redução de toda a face
vestibular, prevenindo a repenetração nos sulcos, garantindo um espaço uniforme para a
porcelana de 0,5 a 0,7 mm controlado pelo guia de silicone. (MAGNE E BELSER, 2003).
Os desgastes na proximal e cervical devem ter término em chanfro, sem ângulos

internos retos, preservando o esmalte e prevenindo a microinfiltração marginal. 0 preparo
cervical deve seguir o contorno gengival, terminando junto à gengiva e, apenas nos casos
de fechamento de diastema ou triângulos interdentais, a margem deve ser deixada

subgengival. No preparo proximal, o tipo de contado interdental determinará sua extensão.
Contatos leves podem ser removidos por uma extensão proximal conservadora. JA em divas
de contato maior, recomenda-se o desgaste da superficie para criar margens acessíveis, sem
penetração excessiva, a não ser nos caso de classe 3 e na redução de diastema.
A metade palatal do guia de silicone é utilizada para verificar a redução incisal, que
deve ser, pelo menos, de 1,5mm. Esta extensão depende da situação inicial e do objetivo

protético Em caso de dentes com máxima substância dental remanescente, a sobreposição
incisal está limitada em margem ern topo ou minichanfro. O chanfro longo estendido para
palatal não é recomendado por criar uma extensão de porcelana com pequena espessura em
Area de tensões de tração máxima. Já em dentes desgastados ou com fraturas moderadas,
apenas a margem em topo é indicada, diminuindo, assim, a quantidade de tensão na
interface da restauração por causa da minima projeção da margem da restauração na
concavidade palatal. No caso de dentes com fraturas severas, as margens palatais são
submetidas a baixas tenções, devido à redistribuição dessas forças de tensão na porcelana,
podendo assim a margem incisal ser em topo ou minichanfro. (MAGNE E BELSER, 2003).
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Segundo Magne e Belser (2003) o acabamento é essencial para garantir preparo sem

ângulos agudos que associado as moldagens finais excelentes, irá facilitar o trabalho do
laboratório, com o uso mínimo do espaçador de troquei, e, assim, reduzindo o risco de
fenda após a adesividade.
Ao término do preparo, é importante verificar os espaços disponíveis em níveis
horizontais diferentes, o que pode ser feito através de uma guia de silicone seccionada na
vertical de acordo com o método do caderno de matérias, com múltiplas camadas unidas.
Além disto, é necessária à avaliação cuidadosa da direção de inserção futura da faceta e a

verificação de reentrâncias, (MAGNE E BELSER, 2003).
Uma redução vestibular de 0,3 a 0,5mm quase sempre resulta na exposição de

dentina no terço cervical, segundo Brunton (2004), em revisão de literatura, o que não
ocorre nos incisivos laterais superiores por apresentarem esmalte 0,2 mm mais grosso na
cervical. Em caso de exposição dentinaria, recomendou a utilização de adesivo dentinario
na cimentação das facetas. Indicou, também, o biselamento do bordo incisal, melhorando a

adaptação marginal, aumentando a longevidade e o assento positivo na cimentação. No
caso de restaurações diretas preexistentes, julgou ser importante que o preparo se estenda
alem desta. Indicou que a redução vestibular tenha uniformidade de profundidade e feita
segundo os planos anatômicos do dente e que as margens gengivais sejam deixadas
preferencialmente supragengival, junto à gengiva permitindo o acabamento adequando e o

monitoramento, subseqüente, com o passar do tempo.
Smaless e Soheila (2004) em avaliação in vivo de 4 tipos de preparo da borda incisal
para facetas de porcelana em dentes anteriores superiores, tipo janela (em que deixa uma
borda de esmalte incisivo intacto); empenado (deixando uma parte da borda incisiva no
esmalte e outra na porcelana); biselado (em que a borda incisiva é completamente em
porcelana); e sobreposto (com a porcelana estendida sobre a palatal com um chanfro). Num
total de 110 facetas, 46 com cobertura, e 64 sem cobertura do bordo incisal, verificaram que

não ouve falha nos primeiros 4 anos. Nos 5,6,7 anos, a sobrevida cumulativa foi de 95,8%
para facetas com cobertura de porcelana do bordo incisal e 85,5% para as sem cobertura Os
autores afirmaram uma tendência para maior longevidade com preparo envolvendo a borda

incisal, além das desvantagens do preparo em janela e empenado não permitirem um
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aumento do comprimento dos dentes e nem a confecção laboratorial da borda incisal
altamente translúcida..
Magne e Belser (2004) recomendaram que o design do preparo deve permitir uma
adaptação marginal ideal da restauração e espessura de cerâmica suficiente para promover

resistência mecânica à restauração. Essa espessura deve ser de 0,3 a 0,5mm na Area

cervical, 0,7mm no meio face vestibular e de, no minim), 1,5mm para cobertura incisal, o
que é compatível com a média de espessura de esmalte em cada região.
Magne e Belser (2004) dividiram as técnicas de preparação em dois grupos: baseada

na superficie de dente existente, onde a meta é remover uma camada uniforme da estrutura
dental, feita à mão livre com o uso de brocas de diâmetro tradicional e com guias de
silicone, tendo a desvantagem de, em algumas situações, o dente, a ser restaurado, já ter
espessura de esmalte comprometida, tornando, assim, dificil a identificação da quantia ideal
de estrutura dentária a ser removida. Isso pode levar a uma significante exposição
desnecessária de dentina e ser uma possível causa de fracasso, a longo prazo, das
restaurações de faceta. Esta técnica, normalmente, esta indicada quando a integridade da

espessura do esmalte é mantida.Raros casos envolvem pacientes com dentes com alteração
de cor que não estejam respondendo ao clareamento. A outra técnica é baseada no volume
final da preparação, envolvendo pacientes com forma do dente alterada, onde um
enceramento diagnóstico devolve o volume adequado ao dente garantindo economia do
tecido duro no preparo.
Esta nova técnica consiste no seguinte: a partir de um modelo gesso adquirido da
situação inicial do paciente, é feito o enceramento diagnóstico, levando em consideração o
conhecimento da anatomia dental associado com a percepção da personalidade individual

do paciente. Em seguida, é feita uma moldagem do enceramento com silicone
ultrapassando dois dentes de cada lado dos dentes que foram modificados, garantindo
estabilidade. Essa sera aliviada na palatal e na vestibular com secção 1 mm acima do sulco
gengival para facilitar a remoção de excessos do acnlico. Logo após, a superficie palatal e a

gengiva vestibular são isoladas com vaselina. E um ponto vestibular é feito o ataque ácido
com ácido fosfórico de 5 a lOs e lavado abundantemente com água e em seguida, seco. 0
molde de silicone é então preenchido com resina acrílica autopolimerizável, e levado à
boca. 0 conjunto é mantido em posição com pressão feita na direção dos dentes laterais aos
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que estão sendo preparados de preferencias nos últimos que fazem parte do molde. 0
excesso deve ser imediatamente removido.

O campo operatório é abundantemente

enxaguado com água, mantendo-o resfriado até a polimerização completa da resina. Brilho
fi nal dos provisórios pode ser obtido com uma resina de baixa fluidez aplicada na superficie
vestibular que é fotopolimerizada.
As facetas provisórias são mantidas de 1 a 2 semanas. Tempo necessário para a

desprogramação do paciente da situação prévia, assegurando a compatibilidade com a
personalidade individual do paciente, com a face,com o sorriso, com funções orais e suas
expectativas. Após a aprovação do paciente ou das modificações objetivas justificadas, o
preparo pode ser iniciado.
Para Magne e Belser (2004), o passo mais critico da redução, é a seleção do diâmetro
adequado das brocas esféricas que iniciam o preparo. As brocas devem ser utilizadas,
apropriadamente, com diâmetros diferenciados em cada

região dental, garantindo

profundidades precisas. Nesse relato de caso clinico, utilizaram uma broca com diâmetro de

1,4 mm para terço medio e o terço incisal do dente fazendo um sulco de 0,7nun, enquanto
na cervical uma broca de 1 mm foi utilizada causando um sulco de 0,5mm. 0 fundo desse
sulco foi marcado com lápis. 0 restante do acrflico que permaneceu, foi removido com
raspadores periodontais. Com brocas tradicionais, ligeiramente afiladas, com pontas
arredondadas, foi feita a redução necessária até desaparecer completamente as duas marcas
de lápis, seguindo as inclinações da superficie vestibular. Um molde de silicone é
recomendado para confirmar, durante a remoção, o espaço disponível. Um molde de
silicone na região palatal garante a verificação da redução de 1,5mm da incisal. Indicaram
que toda a superficie preparada deve ser polida com discos flexíveis em baixa velocidade.
Meyer Filho et al. (2005), em seu relato de caso clinico, recomendaram um preparo
uniforme e, sempre que possível, totalmente restrito ao esmalte, visto que a redução
depende da severidade do escurecimento, da posição do dente, e da quantia de esmalte
perdido. Em dentes, moderadamente manchados, o desgaste deve permitir a colocação de
uma cerâmica laminada, com espessura uniforme entre 0,5 e 0,75mm, mesmo que isso leve

exposição de parte da dentina. Recomendaram o uso de brocas diamantadas, esféricas,
calibradas 1012(KG Sorensen) para o sulco de orientação na região cervical e brocas, com
dispositivo limitador de profundidade (sistema de faceta

LVS1-laminado, Komet-
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Brasseler), na superficie vestibular para criar encaixes horizontais, facilitando, assim, a
conservação e a redução do esmalte uniforme. Em seguida, o esmalte vestibular deve ser
reduzido ao nível desses encaixes com uma broca diamantada cilíndrica de ponta esférica

2135 (KG Sorensen), e com esta mesma broca, reduzir 2mm a incisal. Com os dentes, ao
lado, protegidos, é indicado o desgaste das margens prcodmais além do contato interdental.
Em casos de restaurações proximais, esta redução deve envolver completamente a

restauração. A margem cervical do preparo deve ser deixada subgengival utilizando um
instrumento manual o Zekrya Gingival Protetor (Maillefer Dentsply) para proteger o tecido

gengival. E, como ultimo passo, recomendaram que todos os ângulos sejam arredondados,
que os excessos sejam removidos e que a superficie seja alisada com uma broca diamantada

cilíndrica extrafina 2135FF (KG Sorensen).
Em sua avaliação in-vitro, onde avaliaram 40 incisivos centrais superiores, extraídos
de pacientes com idade de 30 a 69 anos, Atsu et al.(2005) afirmaram que uma redução
uniforme de 0,5mm de esmalte, como é recomendada para o preparo de facetas de
porcelana, geralmente, não fica restrita ao esmalte, principalmente quanto mais próxima for
da junção cemento-esmalte, o que é agravado com o avanço da idade, principalmente em
pacientes acima dos 50 anos. Por isso, a necessidade de um planejamento adequado,
considerando o envelhecimento dos dentes com possível perda de espessura. Planejamento
adequado esse que garantirá a união segura ao esmalte protegendo o dente de sensibilidade

pós-operatória
Em seu relato de caso clinico, Souza et al. (2006) reafirmaram as vantagens dos
preparos com prévio ensaio diagnóstico e do desgaste baseado no volume final das

restaurações. Alem disso, relataram que o preparo deve permitir espessura suficiente de
porcelana e ao mesmo tempo conservar a estrutura de esmalte, garantindo uma boa
adaptação marginal e possibilitando uma duradoura integridade de união entre o tecido
mineralizado do dente e a porcelana, pois, representam o elo fraco dessa técnica
restauradora por estarem constantemente submetidos a estresse.
Para Zarone et al.(2006), o design de preparação é uma possível variável envolvida
no sucesso das facetas de porcelana. Para alcançar a melhor adesão, é desejável ter, pelo
menos, de 50% a 70% de superficie de esmalte disponível para os procedimentos de
condicionamento Acido. Estudos citam que 52% das preparações para folheados de
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porcelana causaram exposição da dentina em nível da margem cervical. No entanto, a
adesão à dentina é uma meta realizável usando novos sistemas adesivos multipassos de
esmalte-dentina.

Em seu estudo in vitro Zarone et al.(2006) avaliaram 45 dentes anteriores superiores
(15 incisivos centrais, 15 incisivos laterais e 15 caninos), preparados com dois designs de

preparo do bordo incisal: sobreposição palatal com chanfro e preparo em janela. Os autores
verificaram que a técnica de sobreposição palatal com chanfro mostrou valores mais altos

de resistência à fratura do que a técnica de janela para ambos os incisivos centrais e laterais.
Contudo, os caninos, preparados com a técnica de janela, foram mais resistentes à fratura
do que aqueles preparados com sobreposição palatal com chanfro.
2.8 MOLDAGEM

Segundo Baratieri et al. (2001), para uma boa moldagem não basta utilizar o melhor
material, é indispensável urna excelente técnica.
Preparos dentais precisos e tecidos gengivais, adequadamente, condicionados,
ajustados com uma técnica de moldagem de passo único e dupla mistura, proporcionarão
reprodução apropriada do preparo e tecidos circundantes, (MAGNE E BELSER, 2003).
Quando a margem do preparo estiver subgengival, um fio retrator, sem substância
química e compatível com a profundidade sulcular, deverá ser cuidadosamente e totalmente

colocado dentro do sulco, enquanto um fio, mais grosso, deverá ser introduzido sobre o
primeiro, devendo ficar visível na entrada do sulco (BARATIER1 ET AL. 2001).
A retração gengival deve ser realizada por pelo menos 5 a lOrnin antes da
moldagem, a fim de permitir que o fio retrator se expanda através da absorção de água.
(MAGNE E BELSER, 2003).
O próximo passo, de acordo com Baratieri et al. (2001), é a verificação das ameias

cervicais, que, quando abertas, devem ser fechadas com uma cera macia, evitando que o
material de moldagem penetre nessa regido e rompa com a remoção do molde.
A moldagem deve ser feita com um material de precisão, utilizando os poliéteres e as
siliconas de adição,com baixa distorção, fáceis de utilizar e que, preferencialmente,

permitam o molde ser vazado duas vezes. O primeiro vazamento, para um molde
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troquelado; o segundo, sem troquelamento para o ajuste dos contatos proximais.
(BARATIERI ET AL. 2001).
Duas técnicas estão disponíveis na moldagem de facetas de porcelana: a primeira
técnica do reembasamento, onde primeiro é realizada a moldagem com o material denso,
procedendo-se um alivio interno e posterior moldagem com material fluido; a segunda
técnica é a moldagem simultânea onde o material denso e fluido é utilizado ao mesmo
tempo, sendo esta técnica mais indicada pela facilidade e economia de tempo. (HIRATA E

CARNIEL, 1999)
Na moldagem com silicona de adição, a técnica de emprego simultâneo do material
leve e pesado, é preferida por Baratieri et al. (2001), porque, após a retirada do fio retrator
mais calibroso, o material leve é levado na margem do preparo e pressionado para dentro
do sulco com um leve jato de ar, quando o auxiliar inicia a manipulação do material pesado
sem luva, devido o latex interferir na polimerização, e com as mãos, devidamente, lavadas,
a fim de remover o talco.
Com uma moldeira metálica, o material pesado, completamente homogeneizado, deve
ser levado a boca e removido após 3,5 a 5 minutos. A moldagem deve ser minuciosamente
examinada. Deve apresentar margens nítidas e visíveis, com pequena saia do material, que
penetrou no sulco gengival. Deve apresentar ausência de bolhas em areas que podem
comprometer o trabalho laboratorial, ausência de areas de compressão e rompimento dos

festões interdentais, (BARATIERI ET AL. 2001).
Devido ao comportamento viscoelastico dos tecidos gengivais, eles permanecem

retraídos após a remoção do fio, permitindo, assim, suavemente, a penetração do material
de moldagem no sulco, alem das margens do preparo. (MAGNE E BELSER, 2003).

0 molde pode ser armazenado por até 14 dias em temperatura ambiente, vazado
apenas após 2 horas, no consultório ou no laboratório. (BARATIERI ET AL. 2001).

O modelo antagonista deve ser moldado e vazado com gesso pedra tipo III, e. junto,
também, enviado ao laboratório (BARATIERI ET AL. 2001).
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2.9 PROVISÓRIO
As facetas provisórias, quando necessárias, poderão ser feitas de forma direta por
meio de uma técnica adesiva e resina composta, ou de forma indireta com resina acrilica
(BARATIERI ET AL. 2001).
Segundo Lacy (2002), os provisórios podem garantir o sucesso das facetas de
porcelana,pois, mantêm o conforto fisico e social do paciente durante o tratamento e
permitem ao clinico e paciente avaliar a estética, a fonética e a função da futura
restauração, assegurando que não haverá surpresas desagradáveis ao final do tratamento.
Os provisórios ajudam esclarecer ao paciente as possibilidades de mudanças estéticas.
Quando são inviáveis, como em problemas oclusais, onde o aumento do comprimento dos
dentes anteriores causa desconforto e, assim, podendo causar fratura incisal da faceta, que
vistas ou sentidas pelo paciente, ajudam a esclarecer que suas preferências estéticas não são
possiveis.0 mesmo acontece com o fechamento de diastemas que podem causar
perturbações na fala, ou quando o desejo do paciente diverge dos padrões normais de
estética como dentes excessivamente brancos que contrastam com o natural, (Lacy, 2002).
Para Lacy (2002) as facetas provisórias deveriam se assemelhar a restauração final de
porcelana, unidas individualmente aos dentes preparados, permitindo ao paciente fazer uma
higiene dental adequada, com um bom selamento marginal prevenindo, desse modo, a
contaminação bacteriana, as manchas e ajuda a proteger o paciente de sensibilidade
No caso de poucos dentes estarem sendo facetados, Baratieri et al. (2001) sugeriram a
utilização de resina composta. Um pequeno ponto do esmalte na superficie vestibular
deverá ser condicionado com ácido fosfórico por 15 segundos, lavado, seco e coberto com
sistema adesivo fotopolimerizável, em seguida, urn incremento único e grande de resina
composta deverá ser posicionado e transformado em uma faceta, polimerizado por cerca de
lmin. Acabamento e polimento devem ser feitos com urna seqüência de discos flexíveis.
Nesse momento, o fio retrator deve ser retirado, e o tecido gengival ser comprimido sobre o
osso e o dente.
Já Magne e Belser (2003) não recomendaram o uso de resina composta por serem
muito frágeis. A resina acrilica, com sua elasticidade e propriedades favoráveis de
manipulação, são um ótimo material para provisório. Para os autores, a adesão em um
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ponto condicionado deve ser evitada quando ocorre exposição dentinária extensa, devido a
possibilidade de interação entre o adesivo dentindrio e a resina adesiva do provisório. Neste
caso é indicado o uso de um cimento transparente para provisório como o Tern-Bond Clear
(Kerr).
O provisório em resina acnlica pode ser feito corn o auxilio do molde de silicone dos
dentes feito antes do preparo, aumentando a estabilidade com a sobreposição de dentes em
cada lado do preparo. Este molde é preenchido com resina acrilica (Duraley). Quando
perder o brilho superficial, o conjunto é posto sobre os dentes e pressionado nos dentes
adjacentes aos preparados, sendo precedido pela aplicação de vaselina nos preparos, nos
dentes adjacentes e na gengiva. Os excessos que escoam para fora da matriz devem ser
removidos. Após a presa da resina acrflica, o molde é removido e as provisórias são
acabadas e polidas com discos abrasivos, feltros e pastas. Esses provisórios podem ser
individualizados ou não, e glazeados com uma resina de baixa viscosidade melhorando,
desta maneira, o resultado estético, pois são unidos por cimento provisório ou,
preferencialmente, com técnica adesiva em um ponto do esmalte na superficie vestibular.
(BARATIERI ET AL., 2001; MAGNE E BELSER, 2003; MAGNE E BELSER, 2004)
Lacy (2002) recomendou que, para evitar surpresas desagradáveis como pacientes
insatisfeitos e reconstruções caras, a moldagem deve ser adiada e o paciente permanecer
com o provisório durante dias, até estar seguro de sua satisfação.
Durante o tratamento provisório é importante manter a saúde gengival do paciente
com restaurações provisórias com correto perfil de emergência e margens precisamente
seladas e polidas para que não comprometam a força de união final. (HIRATA E
CARNI EL, 1999)

2.10 SELEÇÃO DA COR
Para cada paciente, o clinico deve documentar a cor e não escolher apenas
utilizando várias condições luminosas como luz do dia, a luz artificial e o flash das cameras
digitais. É de suma importância o ambiente habitual do paciente, ajudando-o, assim, a
evitar o metamerismo, (MAGNE E BELSER, 2003).
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Segundo Magne e Belser (2003) , o sistema de seleção de cor pode ser o elemento
menos importante na seleção da cor. A experiência adquirida com um dado sistema de
porcelana e sua escala de cores são mais importante que a escolha real e as características
do sistema em si.
0 registro da cor não deve ser restrito as cores dentais básicas. Devem , sim,
apresentar características de um dente intacto como referência, o contra-lateral ou
antagonista, (MAGNE E BELSER, 2003).
0 uso de tomadas fotográficas com a cor selecionada na escala posicionada topo a
topo com o dente de referência, auxilia no sucesso da seleção, (MAGNE E BELSER,
2003).
Magne e Belser (2003) recomendaram que, quando as facetas tiverem que ser feitas
sobre dentes manchados, a documentação da cor deve ser feita após o preparo dental,
identificando ao laboratório a estrutura dental manchada, a fim de garantir que seja
colocada a quantidade correta de cor para o mascaramento da estrutura cerâmica.
A documentação da cor, nunca deve ser feita no final da sessão clinica, pois, a
desidratação que, comumente ocorre durante o tratamento, pode causar, nos dentes, uma
coloração mais clara, (MAGNE E BELSER, 2003).
A cor apresenta três componentes: I. valor - luminosidade ou brilho. O de maior
influência. É intimamente relacionado com a textura de superficie, com a variação na
mesma coroa, onde o terço médio é o mais brilhoso, seguido do terço cervical e pelo terço
incisal que apresenta o menor valor. Dentes mais brilhosos parecerão maiores e mais
próximos.2. Matiz — nome da cor. De menor importância devido à baixa concentração nas
cores dos dentes. 3. Croma — saturação ou intensidade da cor. É inversamente proporcional
ao valor. Quanto mais saturada a cor do dente, menor o brilho, (MAGNE E BELSER,
2003).
Para uma seleção adequada, além dos fatores já citados, é importante utilizar a luz
natural, com a superficie dental limpa e sempre úmida (MAGNE E BELSER, 2003).
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2.11. SELEÇÃO DA PORCELANA.

Para Touati et al. (2000), de todos os materiais usados na odontologia, as porcelanas
têm as melhores propriedades ópticas para imitar os dentes naturais quanto à aparência e
coloração. As porcelanas, permitem ao ceramista oferecer restaurações similares aos dentes
naturais, na forma, na textura, na reflexão de cores e na translucidez. As propriedades
fisicas das cerâmicas são adequadas a materiais a serem usados, como restauradores
dentais. Suas propriedades ópticas, térmicas, de solubilidade e corrosão, possibilitam o
processamento de restaurações com boa aparência e tolerância ao ambiente bucal.
Porcelana feldspitica foi o primeiro tipo de porcelana utilizada na confecção de peças
protéticas, ainda hoje muito popular. Porcelana essa, composta por 78 a 85% de feldspato,
12 a 22% de quartzo e 3 a 4% de caulim. A cerâmica é queimada sobre troquei refratário e
durante a queima de cada incremento, o feldspato, além de formar vidro, forma leucita.
Essa matriz vítrea engloba os cristais de quartzo, quase inalterados. 0 caulim confere
opacidade à porcelana e serve como aglutinante dos componentes, principalmente, antes da
peça ir ao forno.(BARATIERI ET AL. 2001)
A porcelana feldspática tem as seguintes vantagens: não requerer equipamentos
especiais; pode ser aplicada em camadas finas; proporciona excelente qualidade visual,
devido à variedade de pós cerâmicos; os efeitos de cor e translucidez são extremamente
sofisticados que podem ser obtidos através de uma técnica de estratificação com espessura
total e, principalmente, quando as cerâmicas são tratadas com condicionamento de Acido
fluoridrico e silano, apresentam as resinas adesão extremamente confiável (BARATIERI
ET AL. 2001; MAGNE E BELSER 2003)
Segundo Baratieri et al. 2001 as porcelanas feldspdticas têm a desvantagem de ser a
cerâmica mais frágil, de causar abrasão mais severa nos dentes antagonistas e requerer
tintas de baixa temperatura para alteração extrínseca da cor.
As porcelanas aluminizadas foram desenvolvidas devido à baixa resistência das
porcelanas feldspdticas, porque elas podem gerar restaurações com resistência intrínseca
superior. Apresentam 40 a 50% de cristais de óxido de alumínio, que conferem resistência,
mas reduzem a translucidez, sendo normalmente utilizadas sob aplicação de porcelana
feldspática. A primeira a ser utilizada foi In-Ceram Alumina contra-indicada para faceta,
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devido a pouca estética. Com a incorporação de espinélio de magnésio, surgiu In-ceram
Spine1], possível de uso em facetas de porcelana devido as propriedades estéticas
superiores, mas com perda de 30% nas propriedades fisicas. Devido o alto conteúdo
cristalino o condicionamento com ácido fluoridrico não é eficaz.. (BARATIERI ET AL.,
2001; MAGNE E BELSER 2003).
Outro tipo de material possível de uso em facetas de porcelana, são os vidros
ceramizados. E um novo tipo de material obtido por meio da cristalização controlada e
dirigida de certos vidros. HA também os vidros ceramizados fundidos: técnica que não usa
pincéis, pastas nem troqueis, pois, após a escultura e inclusão do padrão, a cera é removida
e o vidro, em forma de lingote, é fundido e injetado no revestimento por meio de unia
centrifuga especial. Após a peça é desincluida e reincluida em revestimento para sofrer o
processo de ceramizaçã'o. Ao término desse procedimento, são feitas a pintura extrínseca e
o

glazeamento

com porcelanas vítreas fluidas. Esse

é o sistema Dicor,

desenvolvimento foi limitado pelos altos custos de fabricação

cujo

e estética inferior.

(BARATIERI ET AL. 2001; MAGNE E BELSER, 2003).
HA também o vidro ceramizado usinado. E um sistema CAD-CAM, que utiliza
pequenos blocos de vidro ceramizado e pré-prensados, desgastados por discos ou por outros
instrumentos até a dimensão, obtida por uma imagem escaneada do preparo. Há também as
desvantagens: a necessidade de um equipamento de alto custo: a cor é desfavorável pela
falta de uniformidade; sua adaptação e escultura são pobres: além de falta de controle no
processo computadorizado. Em contrapartida, há algumas vantagens que facilitam

o

trabalho: não necessita de material de moldagem, de técnico de laboratório, além de reduzir
o número de sessões e o tempo de trabalho clinico, (BARATIERI ET AL., 2001; MAGNE
E BELSER, 2003).
Outra opção é o vidro ceramizado injetado. É um sistema Empress que utiliza a
técnica da cera perdida, assim como o sistema Dicor. São pastilhas de vidro préceramizadas na cor desejada, derretidas e injetadas, sob pressão hidrostática a vácuo, dentro
do material de revestimento, garantindo excelente grau de adaptação da restauração
cerâmica ao preparo. A cristalização superficial é controlada a uma temperatura entre 900 e
1200°C, que causa a formação de pequenos cristais de leucita, os quais crescem por
nucleação e acabam reforçando a microestrutura da cerâmica. Uma grande vantagem deste
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sistema é que a porcelana, por ser menos rígida, causa um desgaste nos dentes antagonistas
semelhante ao desgaste fisiológico. A limitação desta técnica

é urna restauração

monocromática, onde podem ser utilizadas duas técnicas de caracterização final. A
primeira, conhecida como caracterização de superficie, onde se aplicam corantes nas areas
desejadas, que são porcelanas de baixa fusão. A segunda técnica é da estratificação, onde
inicialmente é confeccionado o enceramento apenas da porção mais interna para se obter
uma subestrutura cerâmica. Depois, se aplica uma porcelana feldspdtica para reconstruir os
detalhes anatômicos fmais, que permitem melhorias estéticas, apesar de limitadas,
(BARATIERI ET AL. 2001; MAGNE E BELSER, 2003)
0 tipo de porcelana selecionada vai influenciar na profundidade de preparo. Com o
uso de porcelana feldspdtica, feita á mão livre, é possível confeccionar a faceta com
espessura de 0,5mm, possibilitando, assim, a mudança de croma e os ajustes na opacidade,
mesmo a porcelana tendo essa dimensão ultrafina. Com as cerâmicas injetadas e Cad-Cam
é mais dificil alcançar uma espessura de 0,5mm. Basta o ceramista solicitar ao dentista uma
redução mais profunda da estrutura dental para acomodar urna espessura maior de
porcelana. Lado contrário, a restauração apresentará sobrecontomo. (FRIEDMAN E
MARK 2001).
Segundo Meyer Filho et al. (2005), em dentes com alterações severas de cor, o
clinico tem que, cuidadosamente, escolher um sistema cerâmico, porque as porcelanas
translúcidas, como as porcelanas injetadas, exigirão urna excessiva redução da estrutura
dental para mascarar a descoloração. Acredita-se, então, que as porcelanas feldspdticas
sejam as mais indicadas para as facetas, na técnica de modelos refratários , por serem
construídas em camadas, com variedades de sombra de dentina, em diferentes cores, valor,
opacidade e translucidez, mascarando dentes escurecidos, sem o aumento da profundidade
do desgaste.
Segundo Touati et al. 2000, qualquer desses sistemas cerâmicos pode proporcionar
restaurações bem adaptadas e com aparência natural, desde que se tomem os devidos
cuidados nos procedimentos de preparo e fabricação.
De acordo com Magne e Belser (2003), os procedimentos restauradores estéticos só
poderão ser dominados solidamente se, clinico e ceramista, estiverem perfeitamente
familiarizados com os princípios básicos da estética oral natural.
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importante para uma correta seleção do material cerâmico, que o clinico tenha
conhecimento do potencial, das limitações de cada material e das condições do dente onde
o material será adaptado como a qualidade, a quantidade de esmalte remanescente, a cor e
as necessidades anatômicas, (MAGNE E BELSER, 2003)

2.12 COMUNICAÇÃO COM 0 LABORATÓRIO

fundamental um ótimo relacionamento profissional e um estreito método
comunicativo entre o dentista e o ceramista. Segundo Baratieri et al. (2001), o ideal é a
participação direta do técnico na seleção das cores e demais detalhes para a obtenção de
boa estética.
A escala de cores foi feita para facilitar essa comunicação, mas é essencial que o
clinico e o técnico utilizem a mesma escala.
No caso de facetar dentes escurecidos, é necessário informar ao ceramista para que
ele determine a quantidade de opaco a ser aplicada. (BARATIERI ET AL. 2001)
importante enviar ao ceramista fotografias com a escala de cores topo a topo, com
o dente preparado, com uma frontal e duas de perfil, foto do paciente sorrindo,
conversando, com os provisórios.Enviar um desenho do dente, destacando as diferenças de
nuance de cores, da presença de pequenas manchas. E para ajudar na forma final da
restauração, é importante enviar o modelo de estudo onde à forma ideal foi encontrada,
(BARATIERI ET AL. 2001)
Outra interação importante é o ceramista e o clinico utilizarem livros iguais para a
intercomunicação, onde o dentista e o ceramista escolhem forma, cor, textura, translucidez
e outros detalhes importantes para que a confecção de restaurações fiquem mais naturais,
(BARATIERI ET AL. 2001).
Segundo trabalho realizado por Brunton e Wilson (1998), dos 95 casos de modelos
analisados e enviados a um laboratório, os autores constataram que 28% não enviaram
modelo antagonista, o que compromete a produção satisfatória da faceta quanto à oclusão:
43% não indicaram o grau de descoloração dos dentes, deixando o ceramista em dúvida em
qual sistema cerâmico está indicado e da necessidade ou não de opacificadores: 55% com
ausência de margens claras, deixando o técnico confuso quanto à. extensão da faceta,
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deixando-a junto à margem gengival, diminuindo, assim, a sobrevida das facetas pelo
comprometimento na cimentação e apenas 13% satisfizeram o critério de profundidade de
preparo, sendo a maioria sub-preparadas causando uma insuficiente espessura de porcelana.
Todos esses são fatores que contribuem para o aumento da taxa de fracasso das facetas de
porcelana e dificultam a comunicação dentista-técnico.
Para Hirata e Carniel (1999), deve ser feita uma prescrição completa ao laboratório,
contendo: a tonalidade dos dentes preparados; a graduação da tonalidade dos laminados na
cervical, médio, e incisal; a adequado do espaço na interface com aplicação de espaçadores
de troquei; o nível de translucidez e a opacidade do laminado; a anatomia, a textura, o
brilho de superficie, o comprimento, os contatos e a forma incisal dos laminados.
Para o sucesso do resultado final, é importante o bom desempenho do técnico de
laboratório e do clinico, associado a uma meticulosa comunicação, respeitando, é claro, as
sutilezas individuais de cada caso, (RUFENACHT, 1998).

2.13 CIMENTA00

Seu sucesso pode ser obtido pela rigorosa aplicação de procedimentos seqüenciais,
incluindo o condicionamento especifico das superfícies envolvidas. Pode representar o
passo mais desafiador na execução dessas finas restaurações de porcelana, por ser um
procedimento delicado e seu sucesso depender de uma série de fatores e etapas,
(BARATIER1 ET AL. 2001)

2.13.1. Prova da peça

De acordo com Baratieri et al. (2001), ao receber a faceta do laboratório,

é

importante o clinico verificar no modelo de gesso, não troquelado, a forma, a textura, o
alinhamento e o comprimento. No troquei verificar a adaptação, conferindo se as
informações com relação as cores, translucidez e opacidade foram aplicadas.

Após a remoção do provisório, com uma taça de silicone macia e uma pasta
abrasiva fina, a superficie do preparo deve ser limpa. Já os provisórios cimentados com um
ponto de ataque ácido, é preciso um raspador ou um disco abrasivo para remover a resina
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da área condicionada, tomando cuidado para que parte do provisório não fique unida ao
dente. Isso impedirá o assentamento correto e pode levar à fratura da faceta de porcelana,
(BARATIERI ET AL.,2001; MAGNE E BELSER, 2003)
Só a partir disso, as facetas deverão ser, individualmente, provadas. O guia de
inserção deve ser seguido e, com uma sonda, verificar a adaptação em todas as margens.
Em seguida, deverão ser provadas, em conjunto

e se ocorrerem dificuldade no

assentamento, sera preciso um ajuste na regido de contato proximal, utiliz an do uma fita de
papel articular (Accu Filme II) para marcar a região a ser desgastada com ponta diamantada
de granulação extra-fina refrigerada em alta rotação.Durante a prova, para as facetas
permanecerem sobre o preparo, é importante a utilização de uma silicona transparente
fotopolimerizável como (Memosyl, Bayer), (BARATIERI ET AL., 2001: MEYER ET AL.,
2005).
Castro et al (2000) recomendaram não exercer pressão. para evitar fraturas nem
forçar uma adaptação ao dente.

Após a adaptação, as restaurações são mostradas ao paciente, com espelho. para a
verificação do resultado do trabalho quanto à estética, não permitindo, porém que

o

paciente feche a boca. Deve ser evitado um longo tempo de prova, pois , a desidratação
dental pode influenciar na avaliação da cor. Não é necessário o uso de pasta de prova e a
cimentação deve ser feita o mais rápido possível para evitar fraturas. (MAGNE E BELSER,
2003).
Lacy (2002) afirmou que, prevendo o final da restauração no compromisso de
entrega, é essencial ganhar a aceitabilidade do paciente. Assim, é importante não mostrar os
folheados fora da boca do paciente, devido à aparência desses folheados mudarem do
modelo quando secos para úmidos quando na boca do paciente onde estarão fixos ao dente,
como por exemplo, quando uma faceta que, no modelo parece ser adequada. mas, será
escura após a cimentação. Para evitar decepções, o dentista não deverá ceder as ansiedades
dos pacientes para, antecipadamente, ver os resultados das restaurações.

52

2.13.2 Seleção do material para eimentação

Segundo Magne

e

Belser (2003),

materiais de dupla polimerização são

erroneamente preferidos por sua capacidade de fluir e autopolimerizar. Os cimentos de
dupla polimerização apresentam controvérsias devido sua capacidade de autopolimerização
ser inversamente relacionada ao seu tempo de trabalho e seu escoamento dificulta a
remoção dos excessos. Outro dilema é o comprometimento entre seu grau de conversão e
sua instabilidade de cor devido à degradação da amina.
Por estas razões, Magne e Belser (2003) recomendaram o uso de resina composta
fotopolimerizável para a cimentaçã'o. Polimerização de 120 segundos em cada superficie
proximal restaurada. No caso das facetas anteriores, que são mais finas, o tempo de
polimerização pode ser reduzido para 90 segundos por superficie.
0 uso de resinas compostas fotopolimerizaveis tradicionais têm as vantagens quanto
à facilidade de manipulação, por tempo ilimitado, da consistência ideal, das propriedades
fisicas e mecânicas favoráveis pelo conteúdo de carga e estabilidade de cor. As resinas
compostas neutras são indicadas porque permitem a redistribuição da luz e a profundidade
de polimerização 0 aquecimento, com Agua morna, da resina composta, em uma
embalagem selada, reduzirá a espessura da película de resina. (MAGNE E BELSER, 2003).
Já Hirata e Carniel (1999) consideram os cimentos duais como primeira escolha,
devido a sua polimerização não depender da espessura ou da opacidade da restauração.
Touati et al. (2000), recomendaram o uso de compósito translúcido para aumentar a
transmissão da luz na interface, permitindo, assim, a transmissão da luz em todas as
direções, dando uma aparência mais natural à faceta. Em casos que necessitem o
mascaramento da cor do dente escurecido, é melhor intervir no estágio de aplicação de
porcelana e intervir o menos possível na área de cimentação. O mais indicado, porém, é o
uso do cimento o mais translúcido possível ou de cor neutra.
Se forem necessários ajustes de cor, aconselha-se o uso de cimento compósito de
baixa saturação e opacidade, pois, se esses fatores forem altos, esta camada agirá como uma
barreira na reflexão da luz, afetando a cor final.
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2.13.3 Preparo da faceta para cimentação

Segundo Magne e Belser (2003) para obter uma adesão efetiva das porcelanas, é
importante a combinação de um intertravamento mecânico através do condicionamento
com ácido fluoridrico e adesão química pela sinalização.
Durante os passos do condicionamento é importante uma manipulação cuidadosa da
peça, com cera pegajosa mole e mantendo-se a restauração na extremidade plana de um
instrumento.
Para Baratieri et al (2001), para que haja uma boa adesão entre a faceta de porcelana

e a estrutura dental, é necessário que a superficie interna da faceta seja submetida a um
preparo, com inicio pela limpeza com um jateamento de bicarbonato de sódio, seguido de
um enxágüe em água corrente e um subseqüente banho por 5min num aparelho de ultrasom.
Aplicação de ácido fluoridrico a 10% por 90 segundos na superficie interna da
restauração. Durante o procedimento é imprescindível proteção rígida como uso de luvas de
borracha, mascara e óculos. (MAGNE E BELSER, 2003).
Baratieri et al (2001) recomendam o uso de ácidos mais viscosos e uso de lente de
aumento para não acontecer, acidentalmente, o condicionamento indevido das superfícies
glazeadas.

O condicionamento da superficie interna da faceta é indispensável para
complementar à limpeza, eliminar falhas superficiais por dissolução, aumentar a energia
livre de superficie e o poder de molhamento, facilitando a penetração do adesivo nas
reentrâncias criadas pelo ácido, (BARATIER1 ET AL., 2001).
0 condicionamento causa uma dissolução da matriz vítrea criando túneis e orificios
retentivos entre os cristais Acido-resistentes. Após o condicionamento, a peça deve ser
colocada em um banho de ultra-som por 4 a 5 min para eliminação dos resíduos cerâmicos

e dos sais mineralizados, alargando e aumentando o acesso às reentrâncias, (MAGNE E
BELSER, 2003).
Para Lacy (2002) antes da aplicação do silano, é importante o clinico secar bem a
faceta e verificar áreas de acumulo de pó esbranquiçado. Em caso positivo, deverá remové-
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los esfregando, cuidadosamente, uma bolhinha de algodão molhada, lavando e secando
novamente a peça.
Deve-se ter o cuidado com o uso de acido hidrofluorídrico, pois. ele é altamente
corrosivo. Durante o condicionamento, é indicado o uso de pingas plásticas ou com
material isolante na extremidade da apreensão, evitando, assim, o contado com o metal, que
provocaria uma deposição de ions de ferro na superficie da peça que mais tarde sofreria
oxidação, pigmentando a restauração (HIRATA E CARNIEL. 1999).
Em seguida, com um microbrush, deve-se aplicar, na superficie condicionada da
porcelana, o silano para formar um elo químico entre o adesivo e a porcelana. Aplica-se 2 a
3 camadas permitindo a evaporação do solvente entre as aplicações e deixando secar ao ar.
Conforme Magne e Belser (2003), os sistemas silanos com dois frascos devem ser
preferidos, devido seus componentes virem inativos. Nos silanos de único frasco, os
componentes reagem entre si, se precipitam, afetando a eficiência do silano.
Após a sinalização, o adesivo selecionado deverá ser aplicado na superficie interna
da porcelana, adelgaceado com um suave jato de ar e polimerizado de acordo com as
indicações do fabricante e tomando cuidado para que o adesivo não fique empossado em
determinadas áreas e prejudique o assentamento da faceta. (BARATIERI ET AL.. 2001 e
MAGNE E BELSER, 2003).

2.13.4 Preparo do dente para cimentação.

A superficie dental deverá ser adequadamente preparada para a cimentação.
Iniciando pela limpeza com uma pasta profilática sem óleo, e, nas proximais, com uma tira
de lixa de granulação fina. Em seguida, o agente acido condicionante do sistema adesivo
selecionado deverá ser aplicado sobre toda a superficie por 15 segundos e lavado com spray
de ar e água e seco com ar. As regiões com exposição de dentina, devem ser protegidas
com bolinha de algodão durante a secagem do esmalte. O procedimento adesivo em vários
dentes contíguos, simultaneamente, deve ser evitado para diminuir as complicações e o
nível de dificuldade.
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Hirata e Carniel (1999) recomendaram a execução da limpeza da superficie dental
com substância antibacteriana, como clorexidina misturada com pedra-pomes e escova
Robinson.
Por ser uma técnica adesiva, o isolamento do campo de trabalho é essencial. O
isolamento pode ser feito de forma relativa, com o uso de afastadores labiais, fios
retratores, sem agente químico, roletes de algodão e sugador de saliva de alta potência. O
isolamento também pode ser feito de forma absoluta, com dique de borracha que apesar de
melhorar o campo de visão e o campo de trabalho, acaba, também, dificultando o trabalho,
principalmente, em casos de margens subgengivais e facetas múltiplas (BARATIERI ET
AL., 2001 e MAGNE E BELSER, 2003).
Após a proteção das superficies proximais dos dentes, ao lado do que irá receber a
faceta, com fita matriz de acetato, ou matriz metálica, o agente condicionante deverá ser
aplicado sobre toda a superficie do preparo e margens.(MAGNE E BELSER, 2003).
Já Magne e Belser (2003) recomendaram que, quando 80 a 90% da superficie
preparada estiver em esmalte, o condicionamento deverá ser feito por 30 segundos, com
ácido fosfórico a 37%, seguindo de lavagem abundante e secagem adequada.
Em caso de exposição dentindria, onde o adesivo dentindrio, com carga. foi aplicado

e fotopolimerizado, durante o preparo, selando, protegendo de contaminadores extrínsecos
e evitando sensibilidade dentindria durante a fase do provisório. Magne e Belser (2003)
recomendam uma reativação do adesivo com pontas diamantadas de granulação maior, em
baixa rotação ou um microjateamento de areia com partículas finas. Sendo o procedimento
adesivo realizado apenas no esmalte
Se existir restaurações na superficie em que será cimentada h. faceta, estas devem ser
microjateadas com oxido de alumínio ou ser condicionadas com flúor fosfato acidulado
1,23% por 5min, conforme Hirata e Carniel (1999).
Como último passo do preparo da estrutura dental, faz-se a aplicação

e

polimerização do sistema adesivo, seguindo as orientações do fabricante, evitando que se
formem poças em determinadas regiões, dificultando o assentamento e a adaptação da
faceta.
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2.13.5 Inserção da faceta

Segundo Magne e Belser (2003), a colocação final da restauração inicia com a
aplicação de uma camada de resina adesiva no dente, com o adelgaçamento, com um suave
jato de ar e sem luz intensa no campo operatório, para evitar sua polimerização prematura
que prejudicará o perfeito assentamento da faceta. A faceta 6. vagarosamente, assentada
com suave pressão digital ao longo do eixo de inserção. Os excessos grosseiros são
removidos com uma sonda exploradora molhada em adesivo, com movimento paralelo
margem, evitando a remoção da resina da junção marginal. A pressão digital e a remoção
dos excessos são, altemadamente, repetidas até não ser vistos excessos saindo pelas
margens e, com uma escova limpa, os excessos finais são removidos. A utilização de fio
dental antes da polimerização é contra-indicada, pois pode provocar trincas, deslocamento
ou remoção da peça.
Já, para Baratieri et al. (2001), o cimento resinoso selecionado deverá ser aplicado
na superficie interna da faceta e esta ser posicionada corretamente sobre o dente, deixando
o excesso do cimento escoar por todas as margens. Em situações que o excesso não seja
visível em todas as margens, é conveniente retirar a faceta e colocar mais cimento para

evitar margens abertas.
0 assentamento da faceta pode ser feito com os próprios dedos ou com um
instrumento que una e prenda a faceta.
Com fio dental e com uma sonda exploradora, removem-se os excessos grosseiros
de cimento resinoso. Verifica—se o posicionamento correto da faceta e, só então, a
polimerização deve ser iniciada, que, segundo Baratieri et al. (2001), deve ser por 5 a 10
segundo, na região vestibular e cervical; por lminuto por palatal e por mais 1 minuto, na
vestibular.
Magne e Belser (2003) recomendaram a fotopolimerização por 90 segundos.
iniciando pela face palatal, prosseguindo com a polimerização de 60 segundos por
vestibular, e altemadamente, por 60 segundos em cada face proximal. A área marginal só
deve ser polimerizada após a aplicação de uma barreira de inibição de oxigénio , como
glicerina em gel, evitando uma rápida degradação da resina das margens.
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No caso de cimentação de várias facetas, esta deve ser iniciada pelos dentes dos
extremos. O ideal seria que, somente após a conclusão da cimentação de uma faceta, com a
remoção de excessos, e acabamento, se iniciasse a cimentação da próxima faceta , testandoa novamente e garantindo a posição, o assentamento e dando andamento de todos os passos
da cimentação, (BARATIERI ET AL., 2001).
Se ocorrer um assentamento incorreto da faceta e estiver sendo utilizada resina
fotopolimerizavel para a cimentação e a polimerização não tenha iniciado, a restauração
deve ser, imediatamente, removida, colocada de molho em acetona e cuidadosamente
limpa. Os resíduos de resina são removidos pela fricção de uma bolhinha de algodão
embebida em álcool. No esmalte, é necessário o recondicionamento. JA na cerâmica, é
necessária apenas a reaplicação do silano, (MAGNE E BELSER, 2003).

2.13.6 Acabamento

e controle oclusal

Quando a cimentação for realizada adequadamente com um excelente assentamento,
segundo Baratieri et al (2001), haverá poucos excessos de cimento resinoso. Uma lamina de
bisturi, n°12, no sentido faceta para o dente, será suficiente para um acabamento ideal.
Instrumentos rotatórios não são recomendados para esse propósito, pois, podem danificar a
margem cerâmica. segundo Magne e Belser (2003).
Já com excessos maiores e mais dificeis de serem removidos, será preciso a
utilização de instrumentos rotatórios, como pontas diamantadas de granulação fina e pontas
siliconizadas, devendo o operador tomar muito cuidado para não desgastar a faceta ou o
dente. Nas regiões proximais, pode-se utilizar discos flexíveis, como sistema Sof-Lex ( 3M
Co.) ou uma lixa metálica especial (BARATIERI ET AL., 2001).
Com uma pasta especial para cerâmica em feltros ou escovas especiais, deverá ser
feito o polimento. Para o acabamento e polimento das margens da restauração.
normalmente são utilizados Kits especiais.
Para evitar trincas na porcelana, é importante que o acabamento e polimento sejam
realizados com extrema cautela e com refrigeração a ar e água. Após a conclusão desse
procedimento, o fio retrator deve ser retirado. E caso de isolamento relativo, o tecido
gengival deverá ser pressionado contra o dente, (BARATIERI ET AL., 2001)
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O ajuste oclusal deve se iniciar 10 a 15 minutos após a colagem do Último laminado,
com brocas diamantadas de baixa granulação e com spray de água, segundo Touati et al.
(2000)
Conforme Magne e Belser (2003), o ajuste oclusal deve ser iniciado com a oclusão
côntrica (MTH), sendo os desgastes realizados com uma ponta diamantada de granulação
fina e pontas de silicone. Superficies ásperas causadas pelo desgaste intra-bucal, quando
comparada com superficies glazeadas, geram maior desgaste no dente antagonista. Por esta
razão, é indicado um polimento adequado dessas superficies.
Os contatos e guias devem ser ajustados para que as forças oclusais sejam
igualmente distribuídas, evitando contatos prematuros

e conseqüentes

fraturas,

proporcionando uma desoclusão harmônica, com guia anterior suave e sem interrupções.
(HIRATA E CARNIEL, 1999).
0 paciente deve ser instruido para retornar, após uma semana, para avaliação; para a
necessidade da manutenção de uma boa higiene; para não ingerir alimentos que possam
causar grandes alterações térmicas durante 72 horas, pois, nesse período a polimerização
ainda está ocorrendo, e; para evitar grandes esforços com a mastigação de alimentos ou
objetos duros, (CASTRO ET AL., 2000).
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3. DISCUSSÃO
As falhas das facetas laminadas de porcelana ocorrem por diversos motivos: pela

seleção incorreta de dentes muito escurecidos ou com bruxismo; pela espessura insuficiente
da porcelana; pela posição e forma errada das margens ; pelas restaurações provisórias mal
ajustadas e cimentadas com cimento inapropriado; pela escolha precária da cerâmica ou da
técnica de aplicação; pelas fraturas acidentais da peça na prova; pela escolha de um cimento
muito opaco, com grande espessura ou muito saturado; pela cimentação inapropriada; e,
principalmente, pela má compreensão das necessidades do paciente ou pela

má

comunicação laboratorial, (BRUNTON ET AL, 1997, BRUNTON E WILSON, 1998,
HIRATA E CARMEL, 1999; CASTELNUOVO, 2000; HAHN ET AL., 2000; TOUATI
ET AL., 2000; BARATIERI ET AL, 2001; LACY, 2002; GOREL, 2003; MAGNE E

BELSER, 2003; MEYER FILHO ET AL.,2005; ATSU ET AL.,2005)
Os preparos para facetas de porcelana, na prática geral, encontram-se amplamente
variados, com tendências para sub-preparos, com margens pobremente definidas e

comunicação laboratorial insatisfatória, com negligencia de informações importantes. O
que contribui para o aumento da taxa de fracasso das facetas de porcelana. Reduzindo,
assim, a confiança dos dentistas nessa técnica e conduzindo, no futuro, ao retorno do uso de

técnicas mais invasivas. (BRUNTON e WILSON, 1998, BRUNTON et al, 1997,
BARATIERI et al., 2001, SMALES & ETEMADI 2004).
0 uso de faceta de porcelana é uma solução satisfatória para casos que, com
procedimentos rotineiros, não surtiram os efeitos desejados, mas seu uso não deve ser
empregado, abusivamente, como técnica de eleição, pois seu emprego s6 será bem sucedido
diante de uma indicação precisa. Alguns cuidados devem ser tomados durante a realização
da técnica para um trabalho mais detalhado e aprimorado, como o limite da margem

gengival, da margem incisal, do registro de toda a margem na moldagem, da confecção de
provisório, da fase laboratorial e do manuseio da faceta antes da cimentação, (CASTRO ET
AL., 2000, LACY, 2002, TOUAT1 ET AL., 2000; BARATIERI ET AL., 2001).
Os objetivos estéticos, funcionais e o prognóstico para o sucesso devem ser
claramente definidos, com o paciente, antes de iniciar o tratamento, deixando claro que as
facetas não

são tão fortes quanto

as coroas totais e, raramente,

são
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reversiveis.(RUFENACHT, 1998, TOUATI ET AL., 2000, CASTRO ET AL., 2000,
LACY, 2002, MAGNE E BELSER, 2003)
Quando os passos do diagnóstico forem seguidos rigorosamente, procedimentos
restauradores práticos poderão ser iniciados com a maxima confiança e previsibilidade,
garantindo um preparo que permita uma adaptação marginal

ótima, com máxima

conservação dos tecidos mineralizados remanescentes, com resultados estéticos dificeis de
diferenciar da estrutura dental natural e com poucos fatores de risco (FRIEDMAN 2001;

MAGNE E BELSER, 2003).
Após o estudo clinico de 170 pacientes, num total de 1024 facetas, durante 10 anos,
Touati et al. (2000) verificaram apenas uma taxa de 3,3% de falhas no bordo incisal das
facetas produzidas, principalmente, sem a cobertura incisal e o deslocamento. Falhas essas
que poderão estar relacionadas com o uso de produtos vencidos ou por falhas nos
procedimentos adesivos. Outros 2,4 % dos casos apresentaram sensibilidade pós-operatória
e microinfiltração marginal. Os autores julgaram que isso tenha ocorrido entre 1984 e 1990.
Atualmente, são mais dificeis essas falhas ocorrerem devido ao uso de modernos adesivos,
de cimentos adesivos mais resistentes e de peças protéticas de melhor qualidade.
Em avaliação durante 15 anos, num total de, aproximadamente, 3500 facetas de
porcelana Friedman (1998) classificou 93% como sucesso e 245 como falhas influenciadas
pela técnica do operador e pelos materiais utilizados. Outras 66% das falhas ocorreram por

fratura, 22% das falhas pela micro-infiltração marginal encontrada na interface e no dente
cimento em 80% dos casos, e 11% por desunião das facetas, sendo 95% destas por

desunião do cimento do dente, justificado pelo pouco esmalte remanescente, após os
preparos. Considerando que quando a superficie dental tem uma camada intacta de esmalte,
a desunião e a micro-infiltração é impossível, a não ser que a porcelana ou o dente sejam
contaminados durante a cimentação.
Com os preparos para a faceta de porcelana ocorreu uma diminuição de 20% da
resistência dental à fratura e com fratura da porcelana, principalmente, na região cervical.

(ZARONE. ET AL.,2006).
Já, segundo Magne e Belser (2003), as facetas constituem um complexo
extremamente forte. Pesquisas a médio e longo prazo têm demonstrado a excelente
manutenção da estética, a alta satisfação do paciente e a ausência de efeitos adversos sobre
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a saúde gengival. Análises clinicas têm demonstrado índice de sobrevida de 100% em 5
anos: de 90% em 10 anos e indices de sucesso de 93% em 15 anos. Os resultados são
encorajadores considerando que a maioria das facetas foram unidas apenas ao esmalte.
A procura por trabalhos mais duráveis e estéticos na dentição anterior, levou ao
grande desenvolvimento das técnicas das facetas de porcelana. que, inicialmente. eram
feitas sem preparo. Mas a busca pelo sucesso em longo prazo, pela maxima estética, pela
resistência à fratura e pela garantia da saúde dos tecidos moles causaram a necessidade da
recomendação do preparo. Avaliações de 1 mês a 15 anos mostraram excelentes resultados
com uma baixa prevalência de deslocamento, de infiltração, de fratura e de cárie. (HAHN
et al. 2000, FRIEDMAN 2001, STAPPERT ET AL., 2005)
A preservação da estrutura dental é um importante fator a ser considerado na
seleção do tratamento com facetas de porcelana. Quando o esmalte é removido durante o
preparo ou restar uma fina camada, o risco de fracasso, a curto prazo, aumenta, podendo
ocorrer desunido ou microinfiltração. A união da resina ao esmalte é forte e durável por
anos, enquanto que, com o tempo, sob tensões, a união da resina à dentina, fica debilitada.
(HIRATA e CARN1EL, 1999; FRIEDMAN, 2001; LACY, 2002; MEYER FILHO ET AL..
2005).

O preparo dos dentes para a faceta de porcelana, em principio, deve ficar restrito ao
esmalte.Com a melhora dos procedimentos adesivos, em alguns casos, o desgaste poderá
ser aprofundado até a dentina, especialmente, se for mantido o esmalte em toda a região das
margens, (BARATIERI ET AL., 2001, MAGNE E BELSER, 2003, ZARONE ET AL.,
2006).
Alcançar o suficiente espaço para a porcelana durante o preparo das facetas e
preservar a estrutura dental sadia é um passo critico. O preparo baseado no volume final da
restauração, facilita a obtenção desses resultados. A técnica é baseada na prévia confecção
de um ensaio diagnóstico, feito de acordo com as necessidades estéticas de cada paciente,
facilitando o preparo, prevenindo a redução desnecessária e ineficaz. 0 resultando é uma
excelente estética e uma grande satisfação do paciente. (BARATIERI ET AL., 2001,
MAGNE E BELSER, 2003; GOREL, 2003; MAGNE E BELSER. 2004; E SOUZA ET
AL., 2006).
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A decisão relativa à profundidade de redução deve ser feita após uma
avaliação cuidadosa da superficie vestibular remanescente, devido A variação das medidas
entre os dentes e suas superficies. Brunton (1997) recomendou uma redução uniforme da
superficie vestibular de 0,5mm. Brunton e Wilson (1998) propuseram a redução de, no
mínimo, em dois planos nos incisivos centrais e laterais e para os caninos em três pianos.

evitando a redução limitada no terço cervical que resulta em sobrecontorno, ou redução
excessiva do terço cervical e insuficiente do terço incisal; Hirata e Carniel (1999) indicaram
uma redução de 0,3mm no terço cervical, de 0,5mm no terço médio e de 0.7mm no terço
incisal; Friedman (2001) preconizou uma redução uniforme de 0,5mm, pois, permite
contornos naturais e espessura suficiente; Hekimoglu et al. (2002) sugeriram uma redução
de 0,3mm no terço cervical e de 0,5mm no terço incisal. Magne e Belser (2004)
recomendaram que o design do preparo deve permitir uma espessura de cerâmica de 0,3 a
0,5mm no tug() cervical e de 0,7mm no terço médio. Para a avaliação da espessura do
esmalte vestibular, Atsu et al. (2005) registraram uma média de 0.4mm no terço cervical. de
0,9mm no terço médio e de 1mm no terço incisal. Esses resultados que indicam que a
redução de 0,5mm, ideal para faceta de porcelana, pode expor a dentina no terço cervical,
aumentando o risco com o aumento da idade, principalmente, em pacientes acima de 50
anos, comprometendo, assim, a longevidade das facetas que tem maior risco de falha
quando parcialmente unidas A dentina.
0

desgaste uniforme da superficie vestibular, com minima variação de

profundidade, garante a preservação do esmalte sadio

e dos contornos da superficie

vestibular, segundo Brunton et al (1997). Hirata e Carniel (1999) indicaram a confecção de
sulcos de orientação de profundidade. Baratieri et al.(2001) preconizaram uma canaleta na
região cervical e uma canaleta central em três pianos. Cherukara, (2003) e (2005) é
conseguido com o preparo guiado por ondulações feitas com profundidade de 0.5mm, o que
acreditaram ser devido ao fato do pescoço da pequena broca circular de lmm de diâmetro.
colocada 45° em relação A superficie vestibular fornecer um batente no momento da
confecção das ondulações. Meyer Filho et al. (2005) recomendaram um sulco de
orientação na regido cervical e brocas com dispositivo limitador de profundidade na
superficie vestibular para criar encaixes horizontais. O preparo, A mão livre, é contra-
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indicado, porque apresentou maior variabilidade de profundidade em todas as Areas e maior
incidência de exposição dentinaria, mesmo por operadores experientes.
A extensão do desgaste proximal é um importante determinante da estética a longo
prazo, Brunton e Wilson (1998) recomendaram o chanfreamento das margens proximais.
Baratieri et al.(2001) indicaram que se mantenha o ponto de contato e que a margem
proximal seja estendida até a região que não permita a visualização da estrutura dental com
alteração de cor. Conforme Lacy (2002) o ideal é romper o ponto de contato e levar a
margem proximal para palatal. Magne e Beiser (2003) preconizaram que em pontos de
contato leve a margem proximal deve ser estendida para palatal, e em Areas de contato
maior a margem deve permanecer na vestibular, sem romper o ponto de contato e garantir a
não visualização da estrutura dental pigmentada. Meyer Filho et al. (2005) preconizam o
envolvimento de classe III e IV no desgaste proximal.
São confrontantes os resultados dos estudos da durabilidade das facetas de acordo
com o preparo envolvendo ou não o bordo incisai. Brunton e Wilson (1998) preconizam a
sobreposição do bordo incisal com chanfro palatal ou o seu biseiamento. Para Hirata e
Carniel (1999) o preparo da margem incisal pode terminar no terço incisal da superficie
vestibular, no bordo incisai, ou na face palatal dependendo das necessidades de cada caso.
Casteinuovo et al. (2000) sugerem a eliminação do chanfro palatal na extremidade incisal,
devido à incidência da fratura ser reduzida à zero para facetas com redução de 2mm do
bordo incisal em que a porcelana articula face a face com o dente, preservando a camada de
esmalte ao redor de todas as margens, com preparo mais simples que consome menos
tempo e elimina a possibilidade de fratura das finas bordas incisais sem cobertura. Já Hahn
et al. (2000) demonstraram aumento significativo na resistência à carga falha de facetas
sem preparo do bordo incisal, quando comparado com a extremidade incisal sobreposta.
Porém, por razões estéticas e funcionais, pode ser necessário incluir o bordo incisal,
devendo a linha de término ser determinada pela oclusão do paciente, tanto em relação
cêntrica, como MTH e movimentos excursivos. Baratieri et al.(2001) preconizaram a
redução incisal de 1 a 1,5mm, inclinada para a palatal. Giirel (2003) recomendou uma
redução incisal de 2rnm, apenas por razões estéticas e funcionais. Magne e Beiser (2003)
sugeriram a redução de 1,5mm do bordo incisai, dependendo da situação inicial e do
objetivo protético. Brunton (2004) indicou o biselamento do bordo incisal para aumentar a
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longevidade, para melhorar a adaptação marginal e facilitar o assentamento da peça na
cimentação. Smales & Etemadi (2004) indicaram a cobertura do bordo incisal no preparo.
Stappert et al. (2005), após avaliação in vitro, contra-indicaram o preparo com redução
incisal de 3mm e chanfro palatal de 2mm, pois, criam uma fina camada de porcelana numa
região sujeita à grandes tensões, aumentando a chance de fracasso. Quanto à. cobertura ou
não do bordo incisal, seu trabalho demonstrou não haver diferença significativa quanto
resistência à fratura, podendo ser aumentada com a espessura suficiente de porcelana e fina
camada de cimento. Segundo Zarone et al. (2006) a sobreposição do bordo incisal com
chanfro palatal, apresenta valores mais altos de resistência à fratura do que a técnica em
janela em incisivos centrais e laterais. Contudo, os caninos preparados com a técnica em
janela, demonstraram maior resistência à fratura e a vantagem de não haver interferência
oclusal devido sua cúspide não ser preparada.
Com referência à microinfiltração Hekimoglu et al. (2004) verificaram que, na
margem cervical, a microinfiltração foi maior que na margem incisal, tanto para o preparo
tipo janela, quanto para o preparo com sobreposição incisal. Porém, a microinfiltração na
margem incisal do preparo, com sobreposição palatal, foi maior que no tipo janela, isto por
causa da contração dos materiais cerâmicos que deixaram os prismas de esmalte expostos.
Quanto ao posicionamento da margem gengival, Brunton e Wilson (1998)
recomendam a margem junto à gengiva, e, em caso de necessidade de margem suggengival, contra-indicam o uso de faceta de porcelana. Friedman (1998) recomendou que a
margem cervical deve ser deixada supragengival para evitar problemas periodontais.
Baratieri et al.(2001) e Lacy (2002) afirmaram que, em caso de dentes escurecidos, a
margem cervical pode ser deixada 0,2mm subgengival, desde que, durante o preparo, os
tecidos moles sejam protegidos, e sempre que possível, o ideal é a margem junto à gengiva.
Magne e Belser (2003) sugerem que o preparo cervical deve seguir o contorno gengival,
terminando junto à. gengiva e, apenas nos casos de fechamento de diastema ou triângulos
interdentais, a margem deve ser deixada subgengival. Meyer Filho et al. (2005) afirmaram
que a margem cervical do preparo deve ser deixada subgengival.
0 sucesso da adesão ao dente depende do preparo adequado e do condicionamento
das superficies do dente e da porcelana que combinado com o uso de um sistema adesivo
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resinoso, tem demonstrado eficiência e longevidade, mesmo em condições extremas,

(BARATIERI ET AL., 2001, MAGNE e BELSER, 2003).
Uns dos fatores mais importantes para o sucesso das facetas de porcelana é o ajuste
da oclusão e o correto uso dos materiais adesivos na cimentaçd'o (HIRATA e CARNIEL,

1999, TOUATI ET AL, 2000, MAGNE e BELSER, 2003).
As facetas laminadas de porcelana estão diretamente relacionadas ao preparo
controlado, restrito ao esmalte, com substituto

protético com propriedades ópticas,

mecânicas e biológicas semelhantes ao esmalte natural. ( TOUATI ET AL., 2000).
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4. CONCLUSÃO

De acordo com essa revisão de literatura, pode-se concluir:
que as facetas laminadas de porcelana trouxeram vantagens para o dentista, para o
ceramista e principalmente para o paciente devolvendo-lhe a auto-estima

e

confiança, através de uma simples restauração ou de uma reabilitação completa;
que o reconhecimento das necessidades individuais dos pacientes, assim como suas
ansiedades relacionadas a cada caso, devem receber atenção e cuidados especiais
pelos profissionais, que associados a um rigoroso diagnóstico e planejamento
garantam um tratamento com a máxima confiança e previsibilidade;
que o sucesso clinico das facetas de porcelana está relacionado ao preparo
minimamente invasivo, com a máxima preservação do esmalte sadio, substituído
proteticamente por uma fina camada de porcelana, que se aproxima muito da
estrutura dental natural, com propriedades ópticas ideais, com alto potencial de
manter a estabilidade de cor no meio bucal, boa longevidade

e menor

suscetibilidade ao acumulo de placa bacteriana;
que é de suma importância para o sucesso a longo prazo das facetas de porcelana, a
espessura adequada de porcelana e a adesão ao esmalte, o que justifica a
necessidade de uma avaliação cuidadosa da superficie vestibular remanescente,
antes de definir a profundidade do preparo, principalmente, em pacientes mais
idosos;
que os resultados clínicos das facetas de porcelana tendem a progredir,
considerando a melhoria das cerâmicas e do aprimoramento dos agentes de unido.
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