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RESUMO

Restaurações indiretas de laminados cerâmicos são um dos procedimentos mais
conservadores e estéticos que se pode aplicar dentro da Odontologia moderna. Desde sua
introdução há duas décadas têm se mostrado uma modalidade duradoura. Estes anos de
sucesso podem ser atribuidos à correta seleção do paciente, planejamento do caso, preparo
dental conservador intraesmalte, seleção do sistema cerâmico, procedimentos de cimentação
adesiva e plano de acompanhamento e manutenção. Esta revisão de literatura objetiva-se em
buscar os parâmetros mais importantes de suas indicações, considerações e limitações sobre o
planejamento, técnicas de preparo, restaurações transitórias, moldagem, sistemas cerâmicos e
cimentação na literatura mais atual, tornando previsível o sucesso e longevidade do
tratamento.

Palavras Chave: Laminados Cerâmicos. Restaurações Indiretas Cerâmicas.
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ABSTRACT

Indirect restorations with ceramic laminate veneers are one of the most conservative
and esthetic procedures that modern Dentistry can provide. Since its introduction more than
two decades ago has proved to be a durable modality. These years of success can be attributed
to the proper case selection, treatment planning, conservative intra-enamel preparation,
ceramic system selection, proper procedures for adhesive cementation and maintenance
planning. This review of the literature aims to search for the most important parameters and
its indications, considerations and limitations over planning, preparations techniques,
temporary restorations, impression techniques, ceramic systems and cementation on the
newest literature, turning predictable the long term success.

Key Words: Laminate Veneers. Indirect All-Ceramic Restorations.
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1 INTRODUÇÃO

A odontologia restauradora moderna tem mudado sua direção sobre os tratamentos
ao longo dos anos. Deixou de ser simplesmente funcional, e passou a ser também (se não
principalmente) estética. Cirurgiões dentistas mais do que nunca são obrigados a entender
sobre beleza, harmonia, balanço e proporção vistos de uma ótica da sociedade (paciente),

quando realizando um plano de tratamento (ANDERSON et al., 2005).
Restaurar dentes esteticamente escurecidos,

malformados, com restaurações

insatisfatórias ou fraturados representa um desafio na rotina da pratica odontológica
(DUARTE et al., 2009).

Restaurações laminadas de cerâmica têm excelente biocompatibilidade e são
largamente utilizadas com finalidade estética e funcional em prótese fixa (HEKIMOGLU;
ANIL; YAWN, 2004; PEUMANS et al., 2004). São indicadas para corrigir defeitos
estéticos em dentes anteriores, tão bem quanto para mascarar descolorações, pigmentação

intrínseca, fratura de elemento dental ou hipoplasia de esmalte (CHO et al., 2006). Estas
também se tornaram um método popular para fechar diastemas (HEKIMOGLU; ANIL;
YAWN, 2004).

Estas se tomaram uma modalidade viável com a introdução de novos materiais
cerâmicos e avanços no campo de cimentação adesiva (ATSU et al., 2005). 0
desenvolvimento de técnicas, compósitos, condicionamento de esmalte e condicionamento de

superficie da cerâmica foram responsáveis por tornar estas restaurações indiretas um
procedimento padrão dentro da odontologia (AYKENT et al., 2005).

Tratamentos restauradores com laminados cerâmicos combinam excelente
estabilidade estética com correções funcionais dos elementos dentais aliados à uma técnica
pouco destrutiva (HAHN; GUSTAV; HELLWIG, 2000).

Os materiais cerâmicos são particularmente apropriados para restaurações laminadas
indiretas. Com poucas exceções, laminados cerâmicos têm um índice de fracasso (perda de
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retenção ou fratura) menor que 5% em estudos de 3 a 5 anos de acompanhamento (KELLY,
2004).
0 objetivo deste estudo foi revisar a literatura mais atual a respeito dos laminados
cerâmicos em busca dos parâmetros mais importantes de suas indicações, considerações e
limitações sobre o planejamento, técnicas de preparo, restaurações transitórias, moldagem,
sistema cerâmico e cimentação, tornando previsível o sucesso e longevidade do tratamento.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PLANEJAMENTO DAS RESTAURAÇÕES LAMINADAS

Quando se realiza o plano de tratamento para casos estéticos, os elementos dentais e
o sorriso do paciente não podem ser analisados isoladamente. Almejar resultados saudáveis,
funcionais e estéticos requer um compreendimento das inter-relações entre todas as estruturas
orais, incluindo músculos, ossos, articulações, elementos dentais, tecidos gengivais e oclusão.
A função dos dentes anteriores na guia de desoclusão anterior deve ser considerada e bem
avaliada no plano de tratamento, buscando estabelecer a harmonia na guia. As guias de
desoclusão, aliadas As articulações temporo-mandibulares em posições saudáveis, são a chave
do sucesso no que diz respeito A estabilidade oclusal e longevidade do tratamento (DAVIS,
2007).

Não existe um protocolo clinico único a ser utilizado. Restaurar dentes danificados
requer um conhecimento especifico dos materiais e métodos, coordenação multidisciplinar,
adaptação a cada quadro clinico e efetiva comunicação com o paciente (CARDOSO et al,
2009).

2.1.1 Seleção do caso

Laminados cerâmicos são considerados uma modalidade de restauração mais
duradoura que a restauração direta com resina composta, quando os pacientes forem
adequadamente selecionados e os procedimentos clínicos foram meticulosamente executados
(PEINIANS et al., 2004; GÜREL, 2008).
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0 crescente conhecimento da distribuição do estresse na estrutura dental e recentes

técnicas adesivas, como o imediato selamento dentinal* estão expandindo as indicações para
os laminados cerâmicos (MAGNE et al., 2005; CARDODO et al., 2009).
Laminados de porcelana podem ser indicados em vários casos dependendo de
diversos fatores, incluindo entre eles perda de tecido dental, expectativa estética do paciente e
experiência do cirurgião dentista e do técnico laboratorial (SADOWSKY, 2006; CARDOSO
et al., 2009).
Os casos ideais a serem selecionados são aqueles em que os dentes se encontram
perfeitamente alinhados no arco dentário e ainda conservam seu volume de esmalte vestibular
original (GOREL, 2008).
0 tecido periodontal responde muito bem as restaurações laminadas de porcelana,

tendo em vista que os preparos geralmente se encontram na linha da margem gengival
(CARDOSO et al., 2009).
Entretanto a capacidade de mascarar fundos escuros é limitada. Dentes intensamente
escurecidos são dificeis de mascarar devido ao pequeno espaço limitado destinado
porcelana. A quantidade de estrutura dental remanescente, especialmente esmalte,

é de

suprema importância na sobrevida a longo prazo dos laminados (CARDOSO et al., 2009);
(DUARTE et al., 2009).

2.1.2 Checklist estético

Ter um bom entendimento das preferências estéticas individuais dos pacientes
proporcionará aos clínicos designar planos de tratamento individualizados. Valores estéticos

podem diferenciar muito de paciente para paciente (ANDERSON et al., 2005).
0 design do sorriso engloba muitos princípios científicos e artísticos, que analisados
e considerados coletivamente no tratamento, proporcionam a possibilidade de se alcançar o
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padrão de beleza desejado. Estes princípios requerem uma integração de conceitos que
harmonizem a estética facial com a composição dento-facial. A composição dento-facial
inclui os dentes, lábios e sorriso, e como estes se relacionam com a face. E a composição
dental se relaciona mais especificamente com tamanho, forma e posições dos elementos
dentais e suss relações com o osso alveolar e tecidos gengivais. Portanto, estabelecer o design
do sorriso inclui a avaliação e análise dos tecidos moles e duros da face e do sorriso em
questão (DAVIS, 2007).

A beleza facial é baseada em padrões estéticos que envolvem alinhamentos
propícios, simetria e proporções da face. Altura e forma facial, visão de perfil lateral, gênero e
idade são características consideradas no design do sorriso. Em termos clássicos, a altura da
face é dividida em três terços iguais. Vistas de frente, as quatro formas básicas da face são
quadrada, cônica, quadrada cônica e oval. Perfis laterais podem ser retilíneos, convexos ou
côncavos. As características relacionadas com gênero e idade envolvem tecidos moles e
incluem a textura, cor e aparência da cútis, e integridade tecidual dos tecidos epiteliais
(DAVIS, 2007).

Característica que tem um grande impacto e importância relevante na composição
dento-facial é aquela que relaciona a linha interpupilar com o plano oclusal. A linha
interpupilar deve estar paralela ao plano oclusal numa visão frontal, e este perpendicular
linha média do paciente (DAVIS, 2007).

Análise dos lábios também é outra característica de tecidos moles muito relevante na
composição, análise dento-facial e estabelecimento do design do sorriso. Estes executam um
importante papel em que eles representam os limites do sorriso. Entender a morfologia e
mobilidade dos lábios é um critério determinante para o sucesso e é de grande ajuda ao tentar
alcançar as expectativas dos pacientes. Traços genéticos, posições dentais, osso alveolar,
maxila e mandíbula, e suas inter-relações influenciam na forma dos lábios. Existem três
aspectos da morfologia labial a serem considerados: largura, volume e simetria. Em termos
gerais, um sorriso que é pelo menos metade da largura da face, naquela altura da face, é
considerado estético. 0 volume e simetria do lábio superior e inferior também devem ser
documentados. 0 volume do lábio, ou espessura, pode ser quantificado como cheio, médio ou
fino. Os lábios devem ser analisados separada e independentemente. Esta avaliação é
essencial quando analisados volume e simetria. Deve ser verificada a simetria de cada lábio
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nos dois lados da linha média e o grau de volume também. Reconhecer a etiologia das
assimetrias labiais é importante para saber se existe uma solução dental para o problema em

questão, ou se apenas a cirurgia plástica é capaz de tal feito. A posição dos lábios em
descanso deve ser avaliada para se ter conhecimento do grau de mobilidade do lábio quando
sorrindo. Este estabelece a quantidade de estrutura dental e gengival exposta revelada no ato
de sorrir (DAVIS, 2007).
Quando sorrindo, a linha inferior do lábio superior e sua relação com os elementos
dentais e tecido gengival é chamada de linha do sorriso. Uma linha média expõe os dentes
maxilares e as papilas interdentais. Uma linha alta expõe totalmente os dentes e também o
tecido gengival sobre as margens gengivais. Uma linha baixa não mostra tecidos gengivais

quando sorrindo. Em casos que há uma linha alta e excessiva aparição de gengiva, um sorriso
gengival se toma evidente. Algumas opções corretivas estão disponíveis neste caso, como
gengivo plastias, correções ortognaticas e ortodõnticas (DAVIS, 2007).
A área dos incisivos centrais superiores à mostra com os lábios em repouso nos
homens em média é de 1,91 mm, e nas mulheres 3,40 mm. Com a idade os incisivos centrais
maxilares vão diminuindo a área exposta em repouso, e os incisivos centrais mandibulares
vão aumentando, um fato relevante a ser avaliado no plano de tratamento (DAVIS, 2007).
O espaço criado entre a borda inferior do lábio superior e a borda superior do lábio

inferior é chamada de zona do sorriso. Existem seis formas básicas de zona do sorriso:
retilínea, curva, elíptica, em arcos, retangular e invertida (FIG. 1). As primeiras três são as
mais comuns (DAVIS, 2007).
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Figura 1 — Formas básicas da zona do sorriso.

Fonte — Davis, 2007.

Outra característica importantíssima é a saúde, simetria e arquitetura do tecido
gengival. Estes tecidos enquadram os elementos dentais e contribuem para a simetria do
sorriso. Sua saúde e subsequente cor e textura são de alto valor estético para o tratamento. 0
contorno das papilas deve ser pontiagudo e preencher os espaços das ameias até os pontos de

contato para se criar um sorriso agradável (FIG. 2).

Figura 2 — Ponto de contato estéticamete inapropriado, formando urn triângulo
"escuro".

Fonte — Davis, 2007.
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A arquitetura gengival tem uma forma positiva quando se apresenta festonada e
simétrica entre os dois lados da linha média. 0 contorno gengival dos dentes maxilares
anteriores deve ser simétrico e a margem gengival deve estar localizada ao longo de uma linha
estendida paralela ao plano das cúspides. Idealmente o contorno dos laterais pode estar um
pouco abaixo desta linha traçada entre o incisivo central e o canino (FIG. 3); caso esteja na
mesma linha dos outros elementos, ainda é aceitável (FIG. 4). Porém se estiver acima, não é
esteticamente agradável (FIG. 5).

Figura 3 — Contorno gengival desejájel. Fonte — Davis, 2007.

Figura 4 — Contorno gengival aceitável. Fonte — Davis.

2007
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Figura 5 — Contorno gengival desagradável estéticamente.

Fonte — Davis, 2007.

O zênite gengival é o ponto mais apical dos tecidos gengivais em relação ao longo
eixo do dente. Este mesmo é considerado mais estético quando localizado mais distalmente
nos incisivos centrais superiores, e centralizado nos incisivos laterais superiores e incisivos
inferiores (FIG. 6) (DAVIS, 2007).

Figura 5 — Forma gengival, zênite gengival (flecha), eixo longitudinal (linha pontilhada). Fonte
— Davis, 2007.

Para fmalidades estéticas a altura dos incisivos centrals podem variar dependendo de
quanto é sua área exposta em repouso e de quanto é a altura do sorriso. Outras proporções
podem ser levadas em conta: altura de aproximadamente um dezesseis avos da altura facial;
largura de 75% a 80% da altura do mesmo; centrais muito longos podem interferir na fonética
do paciente durante a execução de sons tipo "F" e "V". Existem ainda outras considerações a
serem levadas em conta ao se reestabelecer a altura dental. Discrepâncias oclusais, dimensão
vertical de oclusão, hábitos parafimcionais e relações temporo-mandibulares podem ser
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consideradas fatores causais. 0 diagnóstico correto leva as melhores opções de tratamento
para se alcançar o sucesso e estabilidade à longo prazo (DAVIS, 2007).

As proporções relativas entre os seis dentes maxilares anteriores também é um ponto
importante a ser levado em consideração. A proporção de ouro é aquela em que o canino,
incisivo lateral e incisivo central de uma vista frontal estão de 0,6:1,0:1,6, respectivamente. A
linha média da face deve coincidir com a linha média dos incisivos e perpendicular ao plano

incisal dos mesmos. Pequenas discrepâncias no desvio da linha média são aceitas e podem
passar despercebidas. De uma vista frontal, o eixo axial dos dentes anteriores tendem a
inclinar para mesial, e esta inclinação se torna mais pronunciada dos incisivos centrais para os
caninos. A inclinação axial dos dentes posteriores de uma vista frontal exibe a mesma
inclinação axial mesial em relação à linha média. Esta característica cria um efeito diminutivo
gradual dos dentes à medida que se projeta para posterior (DAVIS, 2007).

0 corredor bucal formado nos cantos da boca durante a formação do sorriso também
exerce seu papel na estética. Quanto maior e mais pronunciado, menos estético. Porém o
corredor bucal não deve ser totalmente eliminado para proporcionar alguma sensação de
profundidade do sorriso. Muitos fatores contribuem para a aparência do corredor bucal,
incluindo largura do sorriso e do arco maxilar, tonacidade dos músculos da face, dentre
outros. Este espaço geralmente é acentuado quando restaurados e reabilitados apenas os
dentes anteriores. A sensação exagerada de profundidade e escuridão do corredor bucal não é
desejada (DAVIS, 2007).
A anatomia dos dentes anteriores tem um importante papel na aparência natural,
individualidade e personalidade de um sorriso. Alguns dentes anteriores são pianos e alguns
outros são convexos. Alguns têm uma aparência quadrada enquanto outros têm uma aparência
de leque. Estes e outros aspectos anatômicos dão a cada paciente um sorriso individual. Todos
os aspectos devem ser considerados e analisados no plano de tratamento (DAVIS, 2007).
Um plano de tratamento estético ideal procura alcançar a perfeição em todos os
aspectos. Conduzir uma entrevista com o paciente colabora para entender suns expectativas e
limitações do tratamento. Ao estabelecer o plano de tratamento, objetivos devem ser tragados
como uma maneira de medir o sucesso. A prioridade do paciente pode ser ter um lindo
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sorriso, enquanto o objetivo do cirurgião dentista deve ser buscar a saúde bucal em primeiro
plano. Não é dificil de conciliar ambos os aspectos (DAVIS, 2007).

No check list estético deve-se dar atenção aos seguintes pontos:

a) dimensões e proporções;
b) forma e contorno;

c) inclinação axial ou eixo dental;
d) zênite dental;
e) linha média facial vs linha média interincisal superior;

O áreas de contato interdental;
g) ângulos interincisais;
h) posicionamento da margem intrasulcular;
i)

saúde do periodonto marginal;

j)

espessura da restauração transitória;

k) testes fonéticos (FRADEANI; BARDUCCI, 2008).

De acordo com Giirel (2008), quando se cria um novo design do sorriso, o paciente
deve ser considerado como um todo. Cada elemento dental é apenas uma parte da face, uma
parte da boca. A análise de todo este conjunto ajuda na criação harmônica do novo sorriso.
Sorriso este que reflete na personalidade do paciente. A primeira barreira é lidar com as
expectativas. A comunicação deve ser intensa e abrangente para que haja um perfeito
entendimento por parte do paciente de como ficarão as próteses definitivas. Esta comunicação

determinará o sucesso ou insucesso do tratamento restaurador. 0 cirurgião dentista que
consegue gerar confiança, ter atitudes competentes e observadoras, faz com que o paciente
sinta-se tranqüilo, e inspire confiança no mesmo e no tratamento proposto. A percepção do

profissional em relação à estética desejada deve ser discutida com o paciente e considerada
suas opiniões pessoais.
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2.1.3 Enceramento diagnóstico

Magne e Magne (1996) ressaltaram que a primeira fase em qualquer plano de
tratamento consiste na fabricação de modelos diagnósticos através dos quais as morfologias e
posições desejadas dos dentes e gengivas são determinadas. Ao se realizar o enceramento
diagnóstico deve-se levar em consideração parâmetros objetivos relacionados à extensão e
tipo de restauração planejada (critérios básicos de estética oral), e os parâmetros subjetivos,
baseados nos critérios individuais de estética oral relacionada à personalidade do paciente. Em
casos complexos os dois parâmetros são usados como guias para se obter uma integração
global estética das próteses que incluam o arranjo e distribuição dos dentes em harmonia com

o sorriso, forma da face e idade do paciente. Após terapia inicial e preparos dentais
preliminares, o enceramento diagnóstico se torna útil na geração de próteses transitórias,
através da confecção de um molde de silicone derivado deste enceramento. As próteses são
confeccionadas diretamente na cavidade oral, sobre os elementos dentais.

Procedimentos peculiares dos planos de tratamento que envolvem restaurações
indiretas estéticas devem incluir enceramentos diagnóstico para o tratamento proposto. Estes
servem de comunicação entre cirurgião dentista e paciente, e também com o técnico
laboratorial; matriz para guia de preparo/redução de estrutura dental; e guia para fabricação
das próteses transitórias. 0 enceramento diagnóstico possibilita ao paciente visualizar o
tratamento estético proposto, fazendo com que este se torne mais receptível ao mesmo
(ROBINSON; CHAMBERLAIN, 2007).

0 enceramento diagnóstico proporciona a possibilidade de visualização do resultado
final estético. Esta mesma visualização deve ser compartilhada e discutida com o paciente
(GOREL, 2008).
0 enceramento diagnóstico consiste em um passo fundamental e indispensável para
se chegar ao diagnóstico final. Através do mesmo determina-se o espaço necessário para o
procedimento restaurador. Além disso as guias para confecção de próteses transitórias podem
ser obtidas através do enceramento diagnóstico. Sao um elemento fundamental para a
previsibilidade do tratamento, visualização da estética e teste da fonética e oclusão (CHEN;
RAIGRODSKI, 2008).
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2.2 TÉCNICAS DE PREPAROS

Conceitos sobre os preparos dentais para laminados cerâmicos têm mudado ao longo
dos últimos anos. Embora conceitos mais recentes sugiram um preparo mínimo, ou até
mesmo nenhum preparo, atuais técnicas sustentam a remoção de estruturas dentais. A redução
de esmalte é um procedimento que aumenta a força de adesão do cimento resinoso
superficie dental. Fazendo a redução, remove-se a camada de esmalte aprismatico maduro

superficial não preparado que sabidamente tem uma capacidade reduzida de retenção
(PEUMANS et al., 2000).

A escolha da técnica usada no preparo dental para laminados cerâmicos é de vital
importância na longevidade da restauração. Estudos mostraram que preparos dentais limitados
face vestibular apresentam uma maior resistência à fratura por carga incisal. No entanto se
por razões estéticas for preciso usar o preparo dental com abrangência palatal, a força média
de mordida de um ser humano ainda é menor que a força de carga incisal necessária para
fraturar este tipo de restauração, podendo-se usá-lo em certos casos que sejam necessários
(HAHN; GUSTAV; HELL WIG, 2000).
Deve-se ter cuidado para deixar o preparo totalmente em esmalte para se ter um
sistema de adesão ótimo. Embora os resultados dos mais novos sistemas agentes adesivos
sejam promissores, a adesão em esmalte ainda é muito maior do que a em dentina
(PEUMANS et al., 2000).

A maioria dos dentes que recebem laminados cerâmicos devem ter uma remoção de
esmalte, que geralmente é de 0,5 mm, que é a espessura minima para a porcel ana. A espessura
ótima seria de 0,75 mm. Entretanto a extensão e espessura do esmalte na Area cervical de

dentes anteriores não permitem uma redução de 0,5 mm sem chegar em dentina. Em preparos
mão livre é muito comum se ultrapassar estes 0,5 mm na área cervical (PEUMANS et al.,
2000).

Em relação ao término incisal do preparo, basicamente três tipos são descritos:
preparo tipo janela, tipo overlap (com pequena invasão da face palatal) e tipo overlap com
chanfro palatino (FIG. 6). Muitos autores têm preferido o preparo incisal tipo overlap. Este
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tipo de preparo proporciona um maior controle do resultado estético na area incisal. Alguns
autores sustentam que estas restaurações têm maior resistência As fraturas incisais, pois este
tipo de preparo distribui as form oclusais sobre uma área de superficie maior, reduzindo o
stress na porcelana. Alguns sustentam o contrário, que o preparo com maior resistência
fratura é o tipo janela. E alguns sustentam que clinicamente é desprezível a diferença de
sucesso entre os dois (PEUMANS et al., 2000).

ep ai 1:1 tip o i anela

Pr eparo two overlap
coin cilantro palahno

Preparo hpo overlap

Figura 6 — Tipos de preparos. Fonte - Stappert et al., 2005.

Também deve ser levada em

consideração

na escolha do preparo as

microinfiltrações a longo prazo. Quando viável esteticamente o preparo tipo janela (limitado
apenas A. face vestibular) oferece uma menor porcentagem de microinfiltrações em relação ao
preparo tipo overlap (HEKIMOGLU; ANIL; YAWN, 2004).
A idade do paciente é um dado muito importante e significante no preparo dental.
Pacientes acima dos 50 anos apresentam uma redução na espessura do esmalte, sendo que na

área cervical os preparos não devem passar de 0,5 mm de profundidade, para não expor
dentina e prejudicar os sistemas adesivos de cimentação, uma vez que estes apresentam
melhores resultados quando limitados ao esmalte (ATSU et al., 2005).
Eventualmente os preparos para restaurações indiretas podem gerar uma exposição

significante de dentina. Para aumentar o potencial da força de adesão desta dentina
recentemente exposta, um selamento com adesivo dentinario deve ser feito imediatamente
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após o termino da etapa de preparo dental, previamente ao procedimento de moldagem
(MAGNE et al., 2005; SADOWSKY, 2006).

Sempre que possível os preparos devem se restringir ao esmalte e conservar a junção
amelo-cementária, pois a presença de esmalte na estrutura evita que o dente se flexione. Este
ficará rígido quase como se não estivesse sido preparado. Mesmo que o preparo passe a linha
de junção amelo-cementária e adentre a dentina, não criará maiores problemas se for uma
pequena invasão. No entanto, se o preparo termina expondo grandes Areas de dentina,
provavelmente se acabará tendo uma série de problemas. Não apenas criando sérios
problemas no sistema adesivo, mas também criará o fator flexural na estrutura dental. Quando
o dente começa a flexionar, um fenômeno diferente ocorre. Primeiro estruturas dentais
agressivamente preparadas tendem a flexionar. E sobre estas estruturas cimenta-se um
laminado de porcelana, material que é muito rígido. Entre estas duas estruturas usa-se cimento
resinoso adesivo que tentará absorver todos estes estresses. Caso o dente receba carga oclusal
diferente e persista em flexionar, o cimento resinoso localizado na margem da restauração

começará a descarnar lentamente. Logo nestas situações provavelmente acabaremos com
alguma microinfiltraçã'o (GOREL, 2008).

Na técnica padrão (em casos em que não ha dentes desalinhados, ou
morfologicamente discrepantes) o que basicamente se precisa fazer é remover estrutura dental
na exata profundidade que se necessita para a porcelana. Primeiro se inicia com uma broca
que se saiba o diâmetro para estabelecer a profundidade que desejada, que depende da
porcelana selecionada para o caso, e do caso em si (dentes escurecidos demandam uma
espessura maior para prover mascaramento). Uma vez estabelecida a profundidade com um
ou dois sulcos feitos pela broca no longo eixo de toda a face vestibular, finaliza-se a redução
vestibular. 0 fato importante é utilizar a broca em três angulações diferentes, acompanhando
as angulações vestibulares do elemento dental, respeitando a convexidade do mesmo. Apenas
desta maneira conseguimos a mesma profundidade por toda a Area preparada. Uma vez esta
redução majoritária esteja pronta, deve-se dar acabamento na margem gengival e estender o
preparo para região intrasulcular ao longo de toda margem gengival e papilas. Após redução
das areas interproximais, principalmente em casos de escurecimento dental. Caso não seja
corretamente feito o preparo nestas Areas, quando analisada de ângulos laterais, se tomará
evidente a linha de unido entre o substrato dental e a porcelana. Finalmente após o preparo
interproximal, para preparos tipo overlap, executa-se a redução incisal, para que o técnico
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laboratorial possa construir sua translucência artística, silhueta incisal, entre outros. Segue-se
a mesma técnica, primeiro redução com uma broca para defmir profundidade, depois redução
total do restante da borda incisal. Finalmente, remoção de todas as restaurações de compósito,
caso haja alguma, e arredondamento das margens; e selamento dentindrio imediato caso haja
Areas de dentina exposta. Após o término, instalação das próteses transitórias (GOREL, 2008).

2.3 RESTAURAÇÕES TRANSITÓRIAS

Os materiais para próteses transitórias em laminados cerâmicos geralmente são
resina acrilica ou resina composta. Estes materiais somente selam parcialmente a superficie,
portanto se houver dentina exposta após o preparo, sua proteção é recomendada, para evitar
sensibilidade pós-operatória e invasão bacteriana. Proteção esta que pode ser feita através de
uso de um primer, ou então o condicionamento e imediato selamento dentinArio com o agente
adesivo. Esta última técnica além de prevenir a sensibilidade e a invasão bacteriana durante a
fase temporária, aumenta a força de adesão final da dentina na cimentação adesiva definitiva

(PEUMANS et al., 2000).

Se laminados de resina temporários tiverem que ser utilizados por razões estéticas ou
fonéticas, um cimento livre de eugenol é indicado para manter a força de adesão original.
Alternativamente as próteses transitórias podem ser construídas em resina composta com
apenas uma pequena Area condicionada com Acido fosfórico (PEUMANS et al., 2000).

São múltiplos os aspectos a serem levados em conta no tratamento transitório,
incluindo estética, conforto, fonética, função, saúde periodontal, relação maxilo-mandibular e
continuo desenvolvimento do plano de tratamento das próteses definitivas (BURNS; BECK;
NELSON, 2003).
Essencialmente úteis na avaliação de parâmetros estéticos, funcionais e oclusais as

próteses de transição aumentam a previsibilidade do tratamento antes da confecção das
próteses definitivas. 0 tratamento de temporização bem realizado produz um resultado final
previsível e satisfatório, tanto funcional quanto esteticamente, que abrange desde efeitos
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microscópicos nos tecidos até fatores psicológicos que possam mudar o comportamento do
paciente e aumentar a confiança do mesmo no tratamento (BURNS; BECK; NELSON, 2003).

Na cimentação das próteses temporárias de laminados cerâmicos a escolha do agente
cimentante deve ser por aqueles livres de eugenol. Este tipo de cimento não interfere na
resistência final da adesão entre cimento definitivo, cerâmica e substrato dental. Usando-se
dessensibilizantes ou cimentos resinosos na cimentação provisória, há uma diminuição na
força de adesão na cimentação definitiva (AYKENT et al., 2005).

Próteses transitórias são uma ótima ferramenta na evolução das necessidades
estéticas dos pacientes. Alguns pacientes demandam e exigem um alto nível das restaurações
estéticas. 0 procedimento restaurador não deve ser realizado sem um total entendimento da
expectativa do paciente e das limitações da terapia restauradora. 0 resultado final deve ser
visualizado e realizado antes da restauração definitiva irreversível. 0 uso de próteses de
diagnóstico, como protótipos das restaurações definitivas, produz um resultado previsível e
são uma ferramenta importante de comunicação entre o paciente e o cirurgião dentista.
Métodos mais recentes e sofisticados têm integrado os procedimentos de mock-ups de
diagnóstico, próteses temporárias de resina acrílica confeccionadas diretamente intraoralmente através da moldagem do enceramento diagnóstico com uma matriz de silicone
(RESHAD; CASCIONE; MAGNE, 2008).

2.4 MOLDAGEM DE LAMINADOS CERÂMICOS

Clínicos têm uma vasta variedade de excelentes materiais e técnicas de moldagem
para uso na fabricação de restaurações indiretas. Obter a máxima exatidão nas moldagens é
crucial para prover restaurações precisas. Entretanto a qualidade das moldagens enviadas aos
laboratórios comerciais para próteses fixas são deficientes em vários aspectos, como por
exemplo freqüente moldagem inadequada do preparo intrasulcular (DONAVAM; CHEE,
2004).
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Os materiais de moldagem à base de polivinil siloxano (PVS) têm o melhor poder de
reprodução de finos detalhes e recuperação elástica dentre todos os materiais disponíveis, e

uma admirável estabilidade dimensional, além de não ter odor nem gosto. Porém têm a
inconveniente interação com o látex das luvas de procedimento. Qualquer contato com o
mesmo inibe a total polimerização do material (DONAVAM; MEE, 2004).
A técnica de moldagem representa uma importante etapa no procedimento de
reabilitação protética. 0 sucesso clinico das restaurações laminadas de porcelana depende na

alta precisão do material e técnica de moldagem aliados A habilidade do cirurgião dentista,
caso contrário importantes Areas podem não ser reproduzidas com exatidão. Logo a seleção de
um material hidrofilico como o polivinil siloxano (PVS) tem demonstrado a habilidade de
reproduzir os mais finos detalhes exigidos dos laminados cerâmicos (DUARTE et al., 2009).
A técnica preconizada para moldagem em laminados cerâmicos é a de etapa única
usando PVS associada com a colocação de dois fios de afastamento gengival. 0 fio calibroso
de retração é deixado em posição por 5 min. antes da moldagem ser feita. Os dentes
preparados são limpos com jato de Agua e secos. Uma moldeira deve ser selecionada de
acordo com a arcada do paciente. A moldagem de etapa única oferece um bom grau de
exatidão e qualidade dos moldes obtidos. A automistura mecânica dos materiais de impressão
é altamente recomendada para se obter correta consistência. A automistura em materiais A

base de PVS previne o risco de bolhas, previne contaminação e melhora as propriedades do
material quando comparado à espatulação manual do mesmo. A moldeira de impressão deve
então ser carregada cuidadosamente com a pasta pesada, cuidando para se haver um

preenchimento homogêneo. A pasta leve também automisturada é colocada diretamente nos
sulcos gengivais A medida que o fio retrator é removido, e também em outras Areas do
preparo. A moldeira carregada com material denso é então posicionada em boca. Após presa
do material, deve-se remover e avaliar a moldagem principalmente nas Areas de término intrasulcular (DUARTE et al., 2009).
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2.5 SISTEMAS CERÂMICOS

0 aumento da translucidez correlacionada com o aumento da estética é a vantagem
primária no uso de restaurações cerâmicas livres de metal, além da estabilidade estética ao
longo dos anos e da dureza (CONRAD; SEONG; PESUN, 2007).
Basicamente os lamin ados cerâmicos podem ser fabricados em cerâmica feldspática
em troquei refratário, ou em uma lâmina de platina e a utilização de cerâmicas injetadas com
técnicas de pinturas e caracterizações (GOREL, 2008).
Existem dois conceitos muito pertinentes que ajudam a desmistificar as cerâmicas
odontológicas através da organização das snas estruturas. 0 primeiro é de que existem três
divisões principais do espectro de todas as cerâmicas:
a) materiais predominantemente vítreos;
b) vidros reforçados por partículas;

c) cerâmicas policristalinas.
0 segundo é de que virtualmente qualquer cerâmica neste espectro pode ser
considerada um compósito, sendo portanto, formadas por duas ou mais entidades. Muitas

cerâmicas aparentemente diferentes podem ser consideradas similares quando analisadas sob
estes dois aspectos. Cerâmicas altamente estéticas são predominantemente vítreas e
subestruturas cerâmicas de alta resistência são geralmente cristalin as . Entre as cerâmicas
odontológicas, as indicadas para laminados são as de materiais predominantemente vítreos e
as cerâmicas vítreas modificadas por partícula de carga (APÊNDICES 1 e 2). As cerâmicas
policristalinas não estão indicadas, pois apesar de serem muito resistentes, não apresentam
uma boa estética. Estas são usadas na fabricação de subestruturas (KELLY, 2004). Além
disso, cerâmicas utilizadas para subestruturas não são ácido sensíveis, e portanto não tem uma
união química com o agente cimentante, necessitando de um preparo que propicie uma
retenção friccional, o que não ocorre com os preparos de laminados.
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2.5.1 Materiais predominantemente vítreos

Sao os materiais cerâmicos que melhor imitam as propriedades ópticas do esmalte e
dentina. Estruturas vítreas são redes tridimensionais de átomos com padrão irregular no
espaço (distancia e angulo) entre vizinhos mais próximos ou segundos vizinhos mais
próximos. Logo sua estrutura é amorfa. Vidros em cerâmicas odontológicas derivam
principalmente de um grupo de minerais extraídos chamados feldspato e são ligados à silica
(óxido de silica) e alumina (óxido de alumina). Portanto porcelanas feldspdticas pertencem a
uma família chamada vidros silicatos de alumina. Vidros ligados ao feldspato são resistentes
cristalização (desvitrificação) durante a queima, têm uma grande variação de queima (resiste
queda brusca de temperatura) e são biocompativeis. Nos vidros feldspdticos a rede
tridimensional de pontes formada por ligações de silica-oxigênio-silica

é rompida

ocasionalmente por cations modificadores como sódio e potássio que ocupam o espaço e
promovem balanço de carga aos oxigênios não ligados em pontes. Cations modificadores
alteram importantes propriedades do vidro, como diminuir a temperatura de queima

e

aumentar o coeficiente de expansão térmica (KELLY, 2004).

2.5.2 Vidros reforçados por partículas

Partículas de carga são incorporadas à base de composição do vidro para aumentar
as propriedades mecânicas e para controlar efeitos ópticos como opalescência, cor e
opacidade. Estas cargas são usualmente cristalinas, mas podem ser partículas de vidros com
maior ponto de fusão. Tais composições baseadas em duas ou mais substâncias são
formalmente conhecidas como compósitos, um termo comumente reservado à dentistica para
se referenciar à compósitos à base de resina (KELLY, 2004).
As primeiras cargas a serem utilizadas em cerâmicas odontológicas continham
partículas de leucita, um mineral cristalino. Esta carga foi adicionada para criar porcelanas
que pudessem ser queimadas com sucesso em subestruturas metálicas. Adicionando 17% a
25% de massa de carga de leucita à base vítrea cria-se uma porcelana que é termicamente
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compatível durante a queima com ligas metálicas odontológicas. Sistemas metalo- cerâmicos
criados em 1962 são usados para fabricar de 70% a 80% das próteses fixas (KELLY, 2004).

Aumento moderado da resistência também pode ser alcançado com cargas
apropriadas e uniformemente dispersas sobre o vidro, uma técnica chamada "dispersão de
fortalecimento". A primeira subestrutura com resistência aumentada com êxito foi a cerâmica
feldspdtica modificada por partículas de óxido de alumínio (55% de massa). A leucita também
foi usada para esta ftnalidade nas concentrações de 40% a 55% de massa, o que é muito além
da necessária para metalo-cerâmicas. Cerâmicas comerciais que incorporam leucita para
aumentar a resistência são divididas em dois grupos: as que são injetadas em moldes sob altas
temperaturas (OPC, Pantron; Empress, Ivoclar-Vivadent; e Finesse All-Ceramic, Dentsply) e
as que se apresentam na forma pó-liquido para construção tradicional (OPC Plus, Pentron;

Fortress; Mirage Dental Systems). Além do comportamento do coeficiente de expansão
térmica, existem dois maiores beneficios que são atribuidos à leucita como escolha de carga
para cerâmicas dentais: primeiro a leucita foi escolhida porque seu índice de refração é
parecido ao das cerâmicas feldspdticas, uma importante combinação para manter a
translucidez; segundo a leucita condiciona A. uma taxa muito mais rápida do que a base de
vidro, e é o condicionamento seletivo que cria um micro emaranhado de traços para o cimento
resinoso se alojar, criando uma boa adesão micromecânica (KELLY, 2004).

2.5.3 Cerâmicas vítreas

Partículas de cargas cristalinas podem ser adicionadas mecanicamente ao vidro,
como por exemplo, misturando juntos pó cristalino e vítreo antes da queima. Em uma
abordagem mais recente, as partículas de carga são crescidas dentro do objeto vítreo (esfera
ou tablete para injeção) após o mesmo ser formado. É dado um tratamento de calor especial
ao mesmo, causando a precipitação e crescimento de cristalitos. Como estas cargas são
derivadas quimicamente de átomos do próprio vidro, é a razão pela qual a composição do
vidro remanescente é alterada. Tais compósitos de partículas de carga são chamados
cerâmicas vítreas. 0 primeiro tipo comercial Dicor (Dentsply) disponível no mercado para
próteses fixas continha partículas de mica (55% de volume). Mais recentemente, uma
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cerâmica vítrea contendo 70% de volume de carga de dissilicato de litio têm sido também
comercializada (Empress 2; Ivoclar-Vivadent) (KELLY, 2004).

2.6 FABRICAÇÂO DAS RESTAURAÇÕES INDIRETAS CERÂMICAS

2.6.1 Condensação de pó

Este método tradicional de criação de cerâmicas odontológicas envolve aplicar o pó
de porcelana Amido com um pincel diretamente sobre a subestrutura, removendo o excesso
para compactar as partículas de pó. A porcelana é posteriormente compactada por um
escoamento viscoso do componente vítreo durante a queima sob vácuo. Este método resulta
em uma larga quantidade de porosidade residual. As partículas cristalinas que fortalecem o
material à uma escala microscópica não estão conectadas umas as outras, e estão separadas
por regiões vítreas. A porosidade e descontinuidade natural da fase cristalina leva a uma
resistência relativamente baixa e ampla variação na mesma. Estas cerâmicas têm grande
translucidez, e podem ser executadas aliadas a outros métodos, sendo portanto aplicadas como
camadas de revestimento estético sob núcleos e estruturas mais resistentes (GRIGGS, 2007).

2.6.2 Injeção

0 método de perda da cera é usado para fabricar moldes de cerâmica injetáveis.
Estas estão disponíveis de fabricantes como pastilhas pré-fabricados feitos de partículas
cristalinas distribuídas através do material vítreo. Esta microestrutura é similar àquela do p6
das porcelanas: entretando, cerâmicas injetáveis não têm tanta porosidade e podem ter um
nível maior de partículas cristalinas, pois estas pastilhas são fabricadas a partir de blocos
vítreos livres de poros através do tratamento de calor que transforma alguns dos vidros em

33

cristais. Deste processo pode-se esperar produzir um material bem controlado e homogêneo.
No laboratório dental, pastilhas injetáveis são aquecidas A. uma temperatura em que elas se
transformam em liquido altamente viscoso, e são lentamente prensadas neste molde de cera
perdida. A vantagem da injeção é que os técnicos dentais já estão treinados e têm boa
habilidade com a técnica da cera perdida proveniente do método para ligas metálicas
fundidas. Ao contrário do que se possa pensar, o alto conteúdo cristalino e falta de porosidade
não levam A. um aumento da resistência A. fratura nem uma diminuição da variabilidade da
resistência. Cerâmicas injetadas usualmente têm aplicação como material de núcleo ou de
preenchimento. Material de revestimento injetável, como IPS e.max ZirPress (Ivoclar-

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) estão disponíveis, porém sua estética é limitada (GRIGGS,
2007).

2.7 SELEÇÃO DO SISTEMA CERÂMICO

Dentre as cerâmicas vítreas, as feldspdticas e modificadas por leucita são indicadas
para laminados cerâmicos. Basicamente as fabricadas pelo método de condensação de pó e
injeção. Porém, estas porcelanas são muito translúcidas, e deve-se tomar cuidado com a cor
do substrato dental para não ocorrer descoloração após a cimentação (CONRAD; SEONG;
PESUN, 2007).
Ao se tratar elementos dentais severamente escurecidos com laminados cerâmicos
deve-se ter muito cuidado. Nenhum tipo de cerâmica indicada para laminados consegue
mascarar totalmente um fundo excessivamente escurecido. Cerâmicas feldspdticas são

translúcidas (por isso são consideradas mais estéticas), e têm um poder menor ao bloquear o
fundo escurecido. A marca comercial Vitadur Alpha tem uma habilidade pobre para este
finalidade quando comparada A. marca Empress 2, que é uma cerâmica vítrea injetada (CHU;
CHOW; CHAI, 2007).
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2.8 CIMENTAÇÃO

A técnica de eleição de cimentaçã'o une o laminado de porcelana extremamente fino

superficie de um elemento dental minimamente preparado com sistemas adesivos e
cimentos resinosos. Duas interfaces são formadas, entre a porcelana e o cimento resinoso, e
entre o cimento resinoso e o substrato dental. A retenção a longo prazo destes laminados
depende principalmente da força e durabilidade da adesão destas interfaces. Esta cimentação

envolve vários passos para assegurar uma adesão ótima (PEUMANS et al., 1999).
A interface dente-cimento-porcelana de um laminado cerâmico cimentado tem uma
forte interligação do cimento resinoso com ambas as superficies condicionadas da porcelana e
do dente. Esta profunda microretenção mecânica cria a forte adesão obtida entre o laminado e
a superficie dental, e é a razão da alta retenção e baixo índice de fratura observados in vivo

quando são cimentados ao esmalte (PEUMANS et al., 1999).
0 esmalte aprismatico cervical e qualquer exposição de dentina diminuem a força de
adesão da microretenção mecânica. Porém este é minimizado com o uso de primer dentindrio
(PEUMANS et al., 1999).
Condicionando o laminado cerâmico com Acido hidrofluoridrico e subsequente

silanização à superficie condicionada, a força de adesão entre o compósito e a porcelana tem
sido mensurada como maior em relação à força de adesão do compósito com esmalte
condicionado. 0 condicionamento da porcelana com ácido hidrofluoridrico cria uma

conformação retentiva. Análises microscópicas mostram uma micro-estrutura amorfa com
numerosas porosidades. Estas microporosidades aumentam a area superficial para adesão e
levam à formação de uma retenção micromecânica com o compósito. Juntamente com as
microporosidades, microrachaduras também são encontradas, que aumentam com o tempo de
condicionamento ácido. Estas rachaduras podem agir como fontes iniciais de rachaduras, e
ligeiramente, porém não significantemente, diminuir a força flexural da cerâmica
condicionada. Limpeza ultrassônica da porcelana condicionada em álcool 95%, acetona ou

água destilada é indicada para remover todo o ácido residual ou debris dissolvidos da
superficie. Lavagem inadequada após o condicionamento ácido pode deixar sais
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remineralizados, que podem ser reconhecidos como resíduos brancos ou precipitados
(PEUMANS et al., 2000).

Silanização do laminado cerâmico condicionado com agente bifuncional melhora a
ligação química entre o cimento resinoso e a porcelana. A molécula do silano de um lado une

quimicamente o dióxido silico hidrolisado na superficie cerâmica, e de outro lado o
metacrilato copolimerisa com o adesivo. Sistemas de componente único contém silano em
álcool ou acetona e requer acidificação prévia da superficie cerâmica com ácido
hidrofluoridrico (HF) para ativar a reação química. Com o componente duplo, o silano é

misturado em uma solução aquosa ácida para hidrolisar, para que possa reagir diretamente
com a superfície da porcelana. Se não utilizado em algumas horas, o silano irá polimerizar
tornando-se um polisiloxano não reativo. 0 aquecimento do laminado cerâmico silanizado
100°C resulta em uma força de adesão duas vezes maior (PEUMANS et al., 2000).

A força de adesão do compósito à uma restauração cerâmica pré-tratada tem sido
negativamente influenciada por fatores externos como absorção de água, ciclos térmicos e
fadiga. Contaminação da superficie pré-tratada com gesso, luvas de látex, saliva e silicone
fluido para checar os contatos também diminuem a força de adesão. Em casos de
contaminação de saliva, deve-se condicionar novamente com Acido fosfórico a 37%, e
novamente aplicar o silano. 0 uso de silicone fluido para checar contatos prematuros da peça
deve ser evitado, pois mesmo limpando, condicionando e silanizando após o procedimento, a
força de adesão não é totalmente reestabelecida (PEUMANS et al., 2000).
0 uso de espaçador para o acondicionamento do cimento resinoso é imprescindível

na fabricação do laminado de porcelana. No caso das porcelanas feldspdticas, 2 camadas de
espaçadores são suficientes para prover espaço para o cimento resinoso e gerar uma maior

força de adesão (CHO et al., 2006).
0 condicionamento prévio à cimentaçã'o definitiva da peça cerâmica com ácido
hidro-fluoridrico e silano aumenta significantemente a força de adesão do cimento resinoso,

além de ao longo dos anos esta força não diminuir. Quando não há a silanização, a força no
ato da cimentação se apresenta menor e ao longo dos anos esta vai diminuindo. Silanos são
capazes de prover unido química em superficies inorgânicas, como as cerâmicas A base de
silica. A aplicação deste é fundamental (BRENTEL et al., 2007).
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Cimento resinoso A. base de metil metacrilato está disponível desde 1952 para
cimentação de restaurações indiretas. Reformulações e melhoras ao longo dos últimos 20

anos, impulsionadas por uma demanda das próteses cerâmicas livres de metal, aumentaram a
popularidade dos cimentos resinosos. Cimentos resinosos são a base de meti! metacrilato, BisGMA dimetacrilato, ou uretano dimetacrilato, com cargas de silica coloidal ou bário, de 20%

a 80% do peso. Estão disponíveis na apresentação pó/liquido, encapsulado, ou pasta/pasta, e
podem ser autopolimerizáveis, duais ou fotopolimerizáveis (HILL, 2007).
A adesão ao esmalte se (IA por retenção micromecânica com a superficie
condicionada. Adesão com a dentina também é micromecáMca, porém mais complexa,
necessitando múltiplos passos, como remoção da lama dentindiia, remoção de superficie
desmineralizada e aplicação de primer, ao qual o cimento resinoso se une quimicamente.

Resíduos de eugenol provenientes de cimentações temporárias interferem na reação química
de adesão do cimento definitivo, sendo assim recomendado o uso de um cimento temporário
livre de eugenol. A contração de polimerização do material (dependendo do volume) pode ser
significante o bastante para gerar estresses que possam formar pequenos gaps, espaços
microscópicos entre a interface do cimento e superficie do dente, que favoreçam a infiltração

marginal (HILL, 2007).
Alguns cimentos resinosos recentemente vain tentando reduzir os procedimentos
incluindo adesivos autocondicionantes. Cimentos resinosos encapsulados multi-uso que
tenham um primer autocondicionante têm ganho popularidade (Unicem by 3M ESPE;
Maxcem by Kerr, Orange, Califórnia; e outros), mesmo com o pouco tempo para estudos

longitudinais (HILL, 2007).
Cimentos resinosos fotopolimerizáveis são totalmente polimerizados após o
posicionamento final da peça e aplicação do fotopolimerizador, enquanto cimentos autopolimerizáveis e duais vão vagarozamente ganhando força. Testes recentes de fadiga de

coroas de ouro cimentadas com vários tipos de cimentos resinosos mostraram desempenho
superior comparados ao cimento fosfato de zinco (HILL, 2007).
Cimentos resinosos aderem quimicamente à superficie condicionada e silanizada da
porcelana. No geral são considerados a melhor escolha para cimentação de restaurações
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indiretas livres de metal, baseados em vários estudos e testes laboratoriais. Análises de
elementos finitos têm mostrado que a contração de polimerização do cimento resinoso durante
a polimerização ajuda a proteger a cerâmica das forças de tração (HILL, 2007).

Muitos sistemas cerâmicos livres de metal à base de zircônia ou alumina para
fabricação de subestruturas para coroas unitárias e próteses parciais fixas não podem ser
devidamente condicionadas. E como são muito resistentes, são passíveis de cimentação com
materiais convencionais como cimento fosfato de zinco (HILL, 2007).

Por causa da diversidade dos produtos e seus ingredientes, as propriedades fisicas
dos cimentos resinosos podem variar, mas algumas generalizações podem ser feitas: força de
compressão e tensão, dureza e resiliência do cimento resinoso se iguala ou excedem as
mesmas propriedades de outros cimentos; solubilidade excepcionalmente baixa; estética e
qualidade boas, com cores disponíveis no mercado.

A contraponto, não oferecem liberação de

flúor na cavidade bucal; a espessura do cimento pode ser relativamente alta; compatibilidade
pulpar pode se tornar um problema, especialmente em preparos muito profundos; remoção da
restauração pode requerer total destruição; e módulo de elasticidade baixo pode se tornar um
problema quando usados em próteses parciais fixas livres de metal (HILL, 2007).

Técnicas de preparação da superficie da porcelana para adesão química e mecânica
são cruciais para garantir o sucesso do procedimento restaurador indireto. Não há uma
concentração nem tempo específicos de condicionamento de HF a ser aplicado que seja ótimo
para todas as cerâmicas, devendo-se portanto ajustá-los para cada tipo a ser tratado (ALEX,
2008).

Aparentemente o condicionamento Acido com HF de 60 a 120 s com concentração
entre 9% e 10%, tem suporte cientifico quando tratando porcelana tradicionais tipo pó/liquido.
Uma variação que também parece efetiva é condicionamento entre 4 e 5 minutos de HF na
concentração de 4% a 5% (ALEX, 2008).

Em casos de cerâmicas injetadas (IPS Empress), é recomendado o tratamento com
HF a 5% por 60 s. 0 fabricante deste produto é um dos poucos a prover recomendações
especificas (ALEX, 2008).
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Cerâmicas de alta resistência à base de alumina e zirctinia não podem ser
condicionadas com HF. Logo não é possível adesivar estas restaurações com tratamento
convencional de HF e silano. Revestimento de silica, seguido de silanização tem se mostrado
uma alternativa (ALEX, 2008).

Silanos são uma classe de moléculas orgânicas que contém um ou mais átomo de
silício. Existem dezenas de compostos de silano, e são largamente utilizados em indústrias.
tipo especifico para Odontologia é o 3-metacriloxypropiltrimetoxisilano, que é uma molécula
bifuncional. Um lado da molécula é um grupo de metacrilato capaz de se copolimerizar com a
base de metacrilato dos adesivos e resinas, ou cimentos resinosos, utilizados na cimentação.
outro lado da molécula, após a hidrólise, tem o potencial de formar ligações quimicas
superficie da porcelana (ALEX, 2008).

0 uso propicio de silano, em conjunto com secagem com ar quente,tem
embasamento cientifico e é recomendável após condicionamento com HF para porcelanas
feldspdticas ou após o revestimento com silica para cerâmicas a base de alumina e zircônia
(ALEX, 2008).

Há duas situações a serem consideradas nos protocolos de tratamento prévio
cimentação das superficies das porcelanas tradicionais tipo pó/liquido: na primeira a peça não
vem condicionada do laboratório, e na segunda a peça vem condicionada do laboratório
(ALEX, 2008).

Primeira situação - quando não vem condicionada do laboratório:

a) teste estético e de encaixe da peça;
b) condicionamento com gel HF corn concentração de 9% a 10% por 90
segundos, lavagem e secagem;

c) limpeza ultrassônica por 5 minutos com etanol, secagem vigorosa (uma
alternativa A. limpeza ultrassônica é a limpeza da porcelana com Acido
fosfórico, lavagem e secagem vigorosas);
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d) aplicar uma ou duas camadas de silano pré-hidrolizado e secar com ar quente
por 60 segundos;
e) aplicar uma fina camada de adesivo de resina sem carga livre de
hidroxietilmetacrilato (HEMA) (Porcelain Bonding Resin, Bisco, Inc). Não
polimerize. Resinas livre de HEMA são menos hidrofilicas que as resinas

com HEMA em sua composição e podem ser menos propensas à absorção de
água;

f) preencher os laminados com um cimento apenas foto-polimerizável (RelyX
Veneers Cement, 3M ESPE; Choice 2, Bisco, Inc) e colocar em posição.
Cimentos que tenham uma presa dual contém aminas aromáticas irritativas
que podem descolorir com o tempo, potencialmente alterando a cor do
laminado.
Segunda situação — quando a peça vem condicionada do laboratório:
a) após receber os laminados do laboratório dental, inspecione a face interna.

Porcelanas condicionadas com qualidade devem ter um acabamento sem
brilho, com aparência de condicionamento Acido. Se a cerâmica tiver Areas
brilhantes, rápido jateamento e recondicionamento são indicados;
b) limpeza ultrassônica por 5 minutos em etanol, secagem vigorosa. A idéia
básica é garantir a tensão de superfície alta, limpa e fresca antes de aplicar o
silano, pois é possível que as peças tenham sido contaminadas pelo manuseio
e eventuais exposições dentro do laboratório;

c) antes de testar os laminados, aplicar uma ou duas camadas de silano préhidrolizado e secagem com ar quente por 60 segundos.

d) teste da estética e encaixe das peças. Após prova, refazer a limpeza
ultrassõnica para remover quaisquer contaminação de superfície. 0 silano

não necessita ser reaplicado;
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e) as porcelanas limpas devem ser secas vigorosamente e aplicada uma camada
de adesivo de cimento livre de HEMA;

0 preencher os laminados com um cimento apenas foto-polimerizavel (RelyX

Veneers Cement, 3M ESPE; Choice 2, Bisco, Inc) e colocar em posição.
Uma variação aceita deste protocolo é provar os laminados antes da limpeza com
ácido fosfórico ou limpeza ultrassônica e aplicação do silano (ALEX, 2008).

2.9 ACOMPANHAMENTOS LONGITUDINAIS

Um número expressivo de estudos clínicos de médio prazo têm confirmado a
performance clinica das restaurações laminadas cerâmicas. A manutenção da estética têm sido
considerada excelente, nível de satisfação alto dos pacientes e sem efeitos adversos na saúde
do tecido gengival (PEUMANS et al., 2004).

De acordo com a literatura, o sucesso dos laminados é determinado pelas
propriedades do material e fadiga da resistência da cerâmica e dos sistemas adesivos
utilizados, aliados à adaptação marginal e condição funcional e morfológica do dente pilar
(GUESS; STAPPERT, 2008)

Muitos estudos têm reportado indices altos de sucesso a longo prazo para os
laminados de porcelana, similares aqueles encontrados em coroas totais convencionais
(CARDOSO et al., 2009). (TAB. 1)
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Tabela 1 - comparação dos estudos:

Autor

Ano

Tabela comparativa de estudos
Tempo (anos)
Números de
Laminados

Índice de

sucesso ( /o)

Cerâmicos

2002

12

182

94,4

Peumans eta!

2004

5

87

92

Peumans eta!

2004

10

87

64

Fradeani,
Redemagni e
Corrado

Guess

e Stappert

2008

5

66

100'

Guess

e Stappert

2008

5

66

97,5 2

Burke

e

2009

10

2562

53

Lucarotti

'Preparo palatal extendido, tipo coroa;
2

Preparo palatal tipo overlap.

3 DISCUSSÃO

muito comum a dentição anterior apresentar variações anatômicas, patológicas e
morfológicas, como destruições dentais, formas diferentes e hipoplasias. Logo o plano de
tratamento para casos estéticos deve ser individualizado de acordo com cada situação e cada
paciente (MAGNE; MAGNE, 1996; ROBINSON; CHAMBERLAIN, 2007; CARDOSO et
al., 2009).

Muitos estudos clínicos têm documentado alta performance estética e funcional,
além de

biocompatibilidade e durabilidade para restaurações

laminadas cerâmicas

(FRADEANI; REDEMAGNI; CORRADO, 2002; PEUMANS et al., 2004; GUESS;
STAPPERT, 2008; CHEN; RAIGRODSKI, 2008). Dificuldades com este tipo de restauração
indireta relativamente não têm aparecido nas últimas décadas. Os problemas que emergem na
sua quase totalidade estão relacionados à seleção de caso e corretos procedimentos durante o
preparo e cimentação.

Laminados cerâmicos são um dos mais conservadores métodos restauradores
estéticos indiretos que se pode executar (GOREL, 2008; CHEN; RAIGRODSKI, 2008), além
de serem uma das modalidades de tratamento de maior sucesso que a Odontologia moderna
tem a oferecer. Segundo Peumans et al. (2004), o índice de sucesso dos laminados cerâmicos

é de 92% em 5 anos, e de 64% em 10 anos. Para Guess e Stappert (2008) é de 97,5% para
laminados com o preparo tipo overlap, e de 100% para preparos tipo coroa. Fradeani;

Redemagni; Corrado (2002) apresentam um sucesso de 94,4% após um acompanhamento de
12 anos. Burke e Lucarotti (2009) indicam um sucesso de 53% ao longo de 10 anos. Uma das
possíveis causas para este último estudo apresentar um índice menor de sucesso pode ter sido

o fato de os que os autores coletaram as informações de um banco de dados da Inglaterra e
Wales, após a confecção dos laminados por vários cirurgiões dentistas diferentes, incluindo
acadêmicos e formados. Aliado h. isto, não se tem os dados da condição dos pacientes; ou seja,

não se sabe como os casos foram selecionados e se eles se enquadravam nas indicações para
laminados cerâmicos. A taxa de sucesso de 64% encontrado no estudo de Peumans et al.

(2004), também baixa em relação aos demais estudos, pode ser justificada pelo fato dos
autores terem considerado como fracasso pequenas fraturas incisais, clinicamente aceitáveis,
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reparáveis apenas com uma broca diamantada e um polimento intrabucal. Dos 36%
considerados fracasso, 23% eram este tipo de fratura.

0 enceramento diagnóstico é uma etapa fundamental no planejamento das
restaurações laminadas de porcelana, proporcionando a visualização fmal do tratamento, além
de ser uma ótima ferramenta de comunicação entre cirurgião dentista, paciente e técnico

laboratorial (MAGNE; MAGNE, 1996; ROBINSON; CHAMBERLAIN, 2007; GOREL,
2008; CHEN; RAIGRODSKI, 2008).

Além da criteriosa seleção do paciente, uma redução controlada e uniforme da
estrutura dental durante o preparo, espaço para uma espessura minima de cimento e um
harmonioso contato antagonista e harmoniosas guias de desoclusão são fatores que têm se
mostrado vitais no sucesso das restaurações (DAVIS, 2007; GOREL, 2008); CARDOSO et
al., 2009).

Preparos dentais para laminados cerâmicos devem se restringir ao esmalte. Preparos
muito profundos, muitas vezes buscando mascarar escurecimentos, que terminam
prioritariamente em dentina têm um índice maior de fracasso. 0 grau de adesividade na

dentina é muito menor do que em esmalte. Além de grandes áreas de dentina exposta
favorecer o fenômeno flexural do dente (PEUMANS et al, 2000; HEKIMOGLU; ANIL;

YAKIN, 2004; ATSU et al., 2005; GOREL, 2008; CARDOSO et al., 2009).

A literatura se apresenta controversa em relação ao tipo de preparo incisal para

restaurações indiretas laminadas de porcelana. Alguns sustentam que o preparo tipo overlap é
mais resistente à fratura, outros que o preparo tipo janela é o mais resistente. E outros
sustentam que é clinicamente desprezível a diferença entre os dois (PEUMANS et al., 2000).
Hahn.; Gustay.; Hellwig (2000) afirmam que embora restaurações feitas com o preparo tipo
janela tenham resistência à fratura parecida com elementos dentais higidos não preparados, e
maior que as restaurações tipo overlap, este preparo com redução incisai ainda assim
apresenta uma resistência A. fratura três vezes maior do que a carga de mordida humana
imposta na direção axial do dente, sustentando seu uso quando esteticamente necessário.

Microinfiltrações têm rotineiramente se mostrado mais presentes quando o preparo
marginal termina em dentina exposta (PEUMANS et al., 2004). Hekimoglu; Anil; Yalçin
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(2004) afirmam que as microinfiltrações marginais na regido incisal são menor no preparo
tipo janela.

Mesmo com guias para orientar a profundidade do preparo, nas Areas cervicais ou
nas reduções palatais (preparos tipo overlap) geralmente ocorrem exposições dentinárias,
especialmente em pacientes acima dos 50 anos de idade (ATSU et al., 2005). Selamento
dentinário imediato com sistemas adesivos logo após o preparo dental, previamente ao
procedimento de moldagem, têm sido preconizados sempre que houver exposição de dentina.
Magne et al. (2005) mostraram através de estudos que este selamento imediato aumenta
potencialmente a força de adesão na cimentação adesiva definitiva.

Próteses transitórias são uma excelente ferramenta para prover previsibilidade ao
tratamento e avaliar estética, função e oclusão das restaurações indiretas (BUNS; BECK;
NELSON, 2003; AYKENT et al., 2005; RESHAD; CASCIONE; MAGNE, 2008). A escolha
do cimento temporário para restaurações transitórias deve ser por aqueles livres de eugenol,
pois este não interfere na força de adesão final na cimentação definitiva (PEUMANS et al.,
2000; AYKENT et al., 2005; HILL, 2007). Reshad; Cascione; Magne (2008) elucidam que as
próteses transitórias são uma ótima ferramenta de comunicação com o paciente e com o
laboratório, e que o procedimento restaurador definitivo não pode ser realizado sem um total
entendimento das expectativas do paciente, e sem um entendimento claro deste das limitações
do tratamento.

Os sistemas cerâmicos indicados para laminados cerâmicos são as cerâmicas
feldspáticas, e as cerâmicas modificadas por leucita. Basicamente são as de fabricação
convencional através da condensação de pó, e as de fabricação através do sistema de injeção
pela técnica da cera perdida (CONRAD; SEONG; PESUN, 2007; GOREL, 2008).

Cimentos resinosos aderem quimicamente à superfície preparada da porcelana e são
considerados a melhor escolha para cimentação de restaurações indiretas cerâmicas livres de
metal (PEUMANS et al., 2000; AYKENT et al., 2005; HILL, 2007; ALEX, 2008).

0 preparo da superfície interna dos laminados cerâmicos se dá por condicionamento
ácido com HF e subsequente silanização. Este procedimento aumenta a força de adesão do
cimento resinoso à restauração de porcelana significativamente, fazendo com que se crie uma
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microretenção mecânica entre o cimento e a restauração (PEUMANS et al., 1999; PEUMANS
et al., 2000; BRENTAL et al., 2007; HILL, 2007; ALEX, 2008).
Após a aplicação do silano e lavagem, se secado com ar quente, a força de adesão
pode ficar até duas vezes maior (PEUMANS et al., 1999; ALEX, 2008).
Laminados cerâmicos são considerados uma modalidade de grande sucesso, elevada
excelência estética e alto nível de satisfação dos pacientes (PEUMANS et al., 2004; CHEN;
RAIGRODSKY, 2004; GDREL, 2008).

4 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura revisada, citada e comentada, conclui-se que:

1) 0 planejamento de cada caso, juntamente com enceramento diagnóstico e próteses
transitórias, são etapas importantes e decisivas no sucesso dos laminados cerâmicos.

2) A força de adesão e micro retenção mecânica do laminado cerâmico aparenta ser
muito forte in vitro e vivo. Uma adesão ótima é obtida se o preparo se restringe
completamente em esmalte. A qualidade deste complexo torna-se inferior se grandes
áreas de dentina forem expostas, porém o efeito é minimizado pelo selamento
dentindrio imediato.

3) As propriedades estéticas se conservam com excelência a médio e longo prazo,
tornando alto o nível de satisfação dos pacientes.

4) Os laminados cerâmicos tem demonstrado um alto índice de sucesso clinico a longo
prazo. Provaram ser uma das modalidades de tratamento de maior sucesso que a
odontologia tem a oferecer. Algumas poucas dificuldades são eliminadas se o clinico
seguir e executar corretamente as técnicas preconizadas. Com o desenvolvimento de
novas tecnologias, produtos e materiais, é esperado um sucesso ainda melhor.

REFERÊNCIAS

ALEX, G. Preparing porcelain surfaces for optimal bonding. Compendium Cont. Educ.
Dent., Newton, v. 29, n. 6, p. 324-335, 2008.
ANDERSON et al. Tooth shape preferences in an esthetic smile. Am.
Dentofacial Orthop., St. Luis, v. 128, n. 4, p. 459-465, 2005.

.1. Orthodon.

ATSU, S. S. et al. Age-related changes in tooth enamel as measured by electron microscopy:
Implications for porcelain laminate veneers. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 94, n. 4, p. 336341, 2005.
AYKENT, F. et al. Effect of provisional restorations on the final bond strengths of porcelain
laminate veneers. J. Oral Rehabil., Oxford, v. 32, p.46-50, 2005.
BRENTEL, A. S. et al. Microtensile bond strength of a resin cement to feldspathic ceramic
after different etching and silanization regimens in dry and aged conditions. Dent. Mater.,
Washington, v. 23, n.11, p. 1323-1331, Nov. 2007.
BURKE, F. J. T.; LUCAROTTI, P. S. K. Ten-year outcome of porcelain laminate veneers
placed within the general dental services in England and Wales. J. Dent., Guildford, v. 37, p.
31-38, 2009.
BURNS, D. R.; BECK, D. A.; NELSON, S. K. A review of selected dental literature on
contemporary provisional fixed prosthodontics of the academy of fixed prosthodontics. J.
Prosthet. Dent., St. Luis, v. 90, n. 5, p. 474-497, 2003.
CARDOSO, J. A. et al. Co-existence of crowns and veneers in the anterior dentition: case
report. Eur. J. Esthet. Dent., Oxford, v. 4, n. 1, p. 12-27, 2009.
CHEN, Y.; RAIGRODSKI, A. J. A conservative approach for treating young adult patients
with porcelain laminate veneers. J. Esthet. Restorative Dent., Hamilton, v. 20, n. 4, p. 223238, 2008.
CHO, S. et al. Effect of die spacer thickness on shear bond strength of porcelain laminate
veneers. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 95, n. 3, p. 201-208, 2006.
CHU, F. C. S.; CHOW, T. W.; CHAT, J. Contrast ratios and masking ability of three types of
ceramic veneers. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 98, n. 5, p. 359-364, 2007.

48

CONRAD, H. J.; SEONG, W.; PESUN, I. J. Current ceramic materials and systems with
clinical recommendations: a systematic review. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 98, n. 5, p.
389-484, 2007.
DAVIS, N. C. Smile design. Dent. Clin. North Am., Philadelphia, v. 51, p. 299-318, 2007.

DONAVAM, T. E.; CHEE, W. W. L. A reviem of contemporary impression materials and
techniques. Dent. Clin. North Am., Philadelphia, v. 48, p. 445-470, 2004.
DUARTE, S. J. et al. Sandwich technique for minimally invasive bonded porcelain veneers.
Aust. Dent. Pract., Sydney, v. 58, p. 158-162, Jan./Feb., 2009.

FRADEANI, M.; REDEMAGNI, M.; CORRADO, M. Porcelain laminate veneers: 6- to 12year clinical evacuation — a retrospective study. Int. J. Periodont. Restorative Dent.,
Chicago, v. 25, n. 1, p. 9-17, 2005.
FRADEANI, M.; BARDUCCI, G. Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics - Prosthetic
treatment: a systematic approach to esthetic, biologic, and functional integration. Berlin:
Quintessence, 2008.
GRIGGS, J. A. Recent advances in materials for all-ceramic restorations. Dent. Clin. North
Am., Philadelphia, v. 51, p. 713-727, 2007.

GOREL, G. Predictable and precise tooth preparation techniques for PLVs in complex cases.
Aust. Dent. Pract., Sydney, v. 19, p. 140-149, Jan./Feb., 2008.
GUESS, P. C.; STAPPERT, C. F. J. Midterm results of a 5-year prospective clinical
investigation of extended ceramic veneers. Dent. Mater., Washington, v. 24, p. 804-813,
2008.
HAHN, P.; GUSTAV, M.; HELL WIG, E. An in vitro assessment of the strength of porcelain
veneers dependent on tooth preparation. J. Oral Rehabil., Oxford, v. 27, p.1024-1029, 2000.

HEKIMOGLU, C; ANIL, N.; YALÇIN, E. A microleakage study of ceramic laminate veneers
by autoradiography: effect of incisal edge preparation. J. Oral Rehabil., Oxford, v. 31, p.
265-270, 2004.
HILL, E. E. Dental cements for definitive luting: a review and practical clinical
considerations. Dent. Clin. North Am., Philadelphia, v. 51, p. 643-658, 2007.
KELLY, J. R. Dental ceramics: Current thinking and trends. Dent. Clin. North Am.,
Philadelphia, v. 48, p. 513-530, 2004.

49

MAGNE, P.; MAGNE, M. The diagnostic template: a key element to the comprehensive
esthetic treatment concept. Int. J. Periodont. Restorative Dent., Chicago, v. 16, n. 6, p. 561569, 1996.
MAGNE, P. et al. Immediate dentin sealing improves bond strength of indirect restorations. J.
Prosthet. Dent., St. Luis, v. 94, n. 6, p. 511-519, 2005.
PEUMANS, M. et al. Porcelain veneers bonded to tooth structure: an ultra-morphological FESEM examination of the adhesive interface. Dent. Mater., Washington, v. 15, p. 105-119,
1999.
PEUMANS, M. et al. Porcelain Veneers: a review of the literature. .1. Dent., Guildford, v. 28,
p. 163-177, 2000.
PEUMANS, M. et al. A prospective ten-year clinical trial of porcelain veneers. J. Adhesive
Dent., v. 6, n. 1, p. 65-76, 2004.
RESHAD, M.; CASCIONE, D.; MAGNE, P. Diagnostic mock-ups as an objective tool for
predictable outcomes with porcelain laminate veneers in esthetically demanding patients: A
clinical report. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 99, n.5, p. 333-339. Maio. 2008.
ROBINSON, F. G.; CHAMBERLAIN, J. A. Masking technique of cast diagnostic waxing of
labial veneers. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 97, n. 1, p. 56-57, 2007.

SADOWSKY, S. J. An overview of treatment considerations for esthetic restorations: A
review of the literature. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 96, n. 6, p. 433-442, 2006.
STAPPERT, C. F. J. et al. Longevity and failure of ceramic veneers with different preparation
designs after exposure to mastigatory simulation. J. Prosthet. Dent., St. Luis, v. 94, p. 132139, 2005.

50

APÊNDICE I

Tabela de Cerâmicas Odontológicas Estéticas (KELLY, 2004)
Cargas
Base
Indicações
Exemplos
Comerciais
Vidros
Colorantes;
Facetass para Alpha, VM7 (Vita);

Cerâmicas
Predominantemente Feldspdticos
Vítreas
Opacificadores;

Cerâmicas Vítreas
Moderadamente
Modificadas por
Partículas de Carga

Partículas de
vidro de alta
fusão.
Leucita (17% a
Vidros
Feldspdticos 25% de massa);

Colorantes;
Opacificadores;
Particulas de
vidro de alta
fusão.

Leucita (40% a
Cerâmicas Vítreas Vidros
Feldspaticos 55% de massa);
Altamente
Modificadas por
Colorantes;
Partículas de Carga
Opacificadores.

subestruturas
cerâmicas,
inlays, onlays,
laminados.

Mark II (Vita);
Allceram (Degudent).

VMK-95 (Vita);
Omega 900 (Vita);
Vita Response (Vita);
Ceramco II
(Dentsply); Ceramco
3 (Dentsply);
IPS d.SIGN (IvoclarVivadent);
Avante (Pentron);
Reflex (Wieland
Dental);
Empress (Ivoclar).
Coroas de peça Finesse All-Ceramic
única, inlays,
(Dentsply);
onlays,
OPC (Pentron).
laminados.
Facetas para
subestruturas
metálicas,
inlays, onlays,
laminados.
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APÊNDICE 2

Tabela de Cerâmicas Odontológicas de Subestruturas (KELLY, 2004)
Base
Cargas
Indicações
Exemplos
Comerciais
Cerâmicas
Vidros Feldspdticos Leucita (40% a
Inlays,
Empress
Vítreas
55% de massa)
onlays,
(Ivoclar);
Altamente
laminados,
OPC (Pentron);
Reforçadas
coroas de
Finesse Allpor Partículas
peça única.
Ceramic
(Dentsply).
Vidros Feldspdticos Óxido de alumínio Coroas de
Vitadur-N (Vita).
(55% de massa)
peça única.
Lantânio
Óxido de alumínio Coroas de
In-Ceram
(70% de volume)
peça única, Alumina(V ita).
próteses
anteriores de
três
elementos.
Aluminioborosilicato Óxido de alumínio Coroas de
In-Ceram
(LABS)
(50% de volume);
peça única, Zirconia (Vita).
Óxido de Zircônia
próteses de
(20% de volume)
três
elementos.
Dissilicato de Litio Coroas de
Empress 2
Vidros Feldspdticos Modificados
(70% de volume)
peça única, (Ivoclar);
3G (Pentron).
próteses
anteriores de
três
elementos.
de
massa
Coroas de
Procera (Nobel
Óxido
de
Aluminio
<0.5%
Cerâmicas
peça única
Biocare)
Policristalinas
Procera (Nobel
Óxido de yttrio (3- Coroas de
Óxido de Zircemia
peça única
Biocare)
5% de massa)
Cercon
Óxido de yttrio (3- Coroas de
Oxido de Zircônia
peça única, (Dentsply);
5% de massa)
próteses de Lava (3M-ESPE);
Y- (Vita)
três
elementos.

