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RESUMO 

A grande demanda de pacientes em busca de um sorriso 

esteticamente belo incentivou a evolução da odontologia 

reabilitadora, sendo possível hoje a confecção de peças protéticas 

que requerem nenhum ou mínimos desgastes aos dentes suportes. 

O processo de cimentação dessas peças é fundamental para 

obtenção do sucesso clínico, e este trabalho enaltece essa etapa 

através da apresentação do caso clínico de uma paciente 

insatisfeita com cor e forma de seus dentes superiores anteriores. O 

objetivo deste relato de caso foi apresentar o planejamento e 

execução de laminados cerâmicos com fundamento estético, 

abordando o protocolo clínico passo-a-passo, exaltando a 

importância da escolha correta da tonalidade de cimento resinoso, 

através do uso de pastas try in. Os procedimentos executados e 

escolha do material de cimentação alcançou o resultado desejado, 

atendendo as expectativas da paciente.  

  

Palavras-chaves: Cimentação. Estética dentária. Facetas 

dentárias. 

 

 

 

 



 
 

MIYAJI, K.T. Cosmetic Resolution: Value of resin cement 

selection. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de 

Odontologia, Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2017. 
 

 

ABSTRACT 

The great demand of patients in search of an aesthetically beautiful 

smile encouraged the evolution of the rehabilitation dentistry, being 

possible today the making of protected pieces that require no or 

minimally invasive preparation of the teeth structure. The luting 

process is fundamental for achieving clinical success, and this paper 

praises this step through the presentation of the clinical case of a 

patient unsatisfied with color and shape of her anterior superiors 

teeth. The objective of this case report was to present the planning 

and execution of ceramic veneers with aesthetic foundation, 

approaching the step-by-step clinical protocol, elevating the 

importance of the correct choice of resin cement, through the use of 

try in pastes. The procedures performed and choice of luting 

material achieved the desired result, meeting the patient's 

expectations. 

 

 

Keywords: Cementation. Dental Esthetics. Dental Veneers. 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Aspecto clínico inicial........................................................................33 

Figura 2 – Comparação entre modelo original e enceramento diagnóstico....34 

Figura 3 – Ensaio estético realizado por meio de mock up...............................35 

Figura 4 – Guias de orientação de desgaste.....................................................36 

Figura 5 – Preparos conservadores: Vista Frontal............................................37  

Figura 6 – Molde com todos os preparos e términos evidentes........................38 

Figura 7 – Seleção de cor das peças protéticas................................................39 

Figura 8 – Modelo troquelizado.........................................................................40 

Figura 9 – Paciente com provisório instalado....................................................41 

Figura 10 – Peças cerâmicas prontas...............................................................42 

Figura 11 – Peças provadas com try in.............................................................43 

Figura 12 – Passo-a-passo clínico. (a) Aplicação de ácido fosfórico 37% 

 (b) Condicionamento adesivo...........................................................................44 

Figura 13 – Comparação entre (a) Aspecto clínico inicial  

e (b) Aspecto clínico final...................................................................................45 

Figura 14 – Resultado final................................................................................45 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

1. Introdução......................................................................................................13 

2. Objetivo..........................................................................................................16 

3. Metodologia...................................................................................................17 

4. Breve Revisão de Literatura..........................................................................18 

5. Relato de Caso..............................................................................................33 

6. Discussão......................................................................................................46 

7. Conclusão......................................................................................................52 

Referências.......................................................................................................53 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A busca pelo belo e pela aceitação social carrega fatores que 

ultrapassam a beleza, e traz consigo fatores psicológicos, uma vez que 

alcançar a aparência ideal tornou-se primordial para o estabelecimento da 

autoestima, e consequentemente para a saúde mental e convívio em 

sociedade (ALGHAZALI, 2010; VAZ, 2015). 

O sorriso tornou-se um dos quesitos mais importantes quando 

se aborda o tema estética, e a crescente busca pelo sorriso perfeito 

impulsionou a evolução da Odontologia Reabilitadora, pois, além de devolver 

função, esta especialidade passou a se preocupar com a harmonia orofacial. 

Sem dúvida, o alcance deste refinamento está alicerçado na Odontologia 

Adesiva (CARDOSO, 2011; XU, 2014; HERNANDES, 2016).  

O restabelecimento da saúde oral deve ser a prioridade do 

planejamento reabilitador, portanto o tratamento ideal é aquele em que se 

preserva o máximo de estrutura dentária e não causa injúrias aos tecidos 

adjacentes (TURGUT, 2011; AIQAHTANI, 2012; LOPES, 2014). 

As cerâmicas têm se destacado em função de suas excelentes 

propriedades de biocompatibilidade, mecânica, durabilidade e estética, sendo o 

material que melhor mimetiza a estrutura dental. Os sistemas cerâmicos 

possuem diferenças de composição, indicação, métodos de processamento e 

sensibilidade de superfície. Portanto, a seleção do sistema cerâmico deve ser 

coerente com as exigências de cada caso (AZER, 2011; DEDE, 2016; 

TURGUT, 2011). 
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A sensibilidade de superfície é uma das maneiras de se 

classificar os diferentes sistemas cerâmicos. As cerâmicas denominadas 

adesivas são cerâmicas ácido sensíveis e se referem ao grupo de cerâmicas 

passíveis de serem preparadas pela ação do ácido fluorídrico, geralmente na 

concentração de 9 a 10%. São composições que apresentam menor 

resistência flexural, porém apresentam grau de translucidez mais elevado. As 

propriedades estéticas como a translucidez junto com as propriedades 

adesivas possibilitam a indicação deste tipo de cerâmica para os preparos 

minimamente invasivos (SILVA, 2016). 

Esta tão desejada translucidez pode ser influenciada por 

diversos fatores como: composição da cerâmica, método de processamento, 

espessura da peça e cimentação (TURGUT, 2011; ALGHAZALI, 2010; AZER, 

2011). 

A cimentação garante a união das peças protéticas à estrutura 

dental com preparos mínimos ou nenhum preparo do substrato dental. Os 

agentes cimentantes são importante elemento para a finalização da cor dos 

trabalhos instalados. Estudos revelam uma maior estabilidade cromática em 

longo prazo dos cimentos fotoativados, pois estes não sofrem a oxidação de 

agentes químicos presentes no modo dual (HERNANDES, 2016; LOPES, 

2014; ARCHEGAS, 2011). 

A influência da tonalidade do cimento resinoso na coloração 

final dos tratamentos restauradores é descrita na literatura de forma 

controversa. Estudos demonstram que a cor do cimento resinoso não possui 

efeitos significativos no resultado do tratamento, enquanto outros apontam a 

etapa de seleção de cor do agente cimentante de grande importância para 

alcançar o efeito estético desejado (XU, 2014; KILINK, 2011; PASSOS, 2013). 

Devido à importância da fase de cimentação, as empresas de 

materiais odontológicos desenvolveram as pastas try in, que são pastas de 

prova solúveis em água, que possuem o mesmo efeito óptico dos cimentos 

resinosos, servindo como indicador da coloração final de determinada 

tonalidade de cimento e consequentemente auxiliam a seleção de cor do 

cimento. Contudo não é bem estabelecido que exista correspondência de cor 

entre cimento resinoso e sua respectiva pasta try in e, estudos demonstram 

que, essa equivalência depende da marca comercial usada, visto que algumas 
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marcas atingem o propósito desejado das pastas de prova, enquanto outras 

não (AIQAHTANI, 2012; BALDERAMOS, 1997; EL-HEJAZI, 2007; RIGONI, 

2013). 

É importante salientar que para se obter o sucesso clínico nos 

tratamentos reabilitadores estéticos com preparos minimamente invasivos, 

alguns critérios devem ser obedecidos, tais como o correto preparo dental, 

seleção da cerâmica e da tecnologia de confecção e a escolha do material de 

cimentação, já que a fase adesiva é ponto importante nessa técnica. 
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2. OBJETIVO 

 
Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar um caso 

clínico estético enaltecendo a utilização das pastas try in como forma de se 

obter previsibilidade do resultado estético proporcionado pelo cimento resinoso 

escolhido. 
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3. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho constituiu em pesquisas de livros e artigos 

a partir de 1997 nas bases de dados de dados pubmed, bireme, periódicos da 

CAPES e revistas odontológicas disponíveis online. Foram utilizadas as 

seguintes palavras chaves: cimentação, estética e facetas dentárias. Foram 

selecionados 45 artigos, sendo o critério de exclusão: trabalhos antes de 1979, 

trabalhos que não avaliavam cimentos resinosos. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 
                            O processo de cimentação é uma importante etapa para 

garantir o sucesso de um caso clínico de laminados cerâmicos. Essa etapa é 

vista de maneira controversa na literatura. A presente revisão tem o objetivo de 

expor achados literários para melhor compreensão deste trabalho. 

Balderamos et al. (1997) avaliaram a precisão de cor de 3 

marcas comerciais de cimento resinoso (Colorlogic(Ceramco Burlington, NJ), 

Universal Luting System (Sylbron, Kerr) e Optec (Jeneic/Pentron) e suas 

respectivas pastas de prova, em três diferentes tonalidades de cor. Foram 

confeccionados amostras das pastas de prova, dos cimentos e dos discos 

cerâmicos com porcelana Ceramco II, A-1 (Ceramco, Burlington, NI) de 12mm 

de diâmetro e 1mm de espessura. As amostras foram avaliadas sem os discos 

de porcelana, e com os discos para a variável cor por meio do 

espectrofotômetro (MacBeth 700, Newburgh, NY). Os resultados demonstraram 

que as cores dos cimentos resinosos se alteraram após 24 horas de 

armazenamento para todas as marcas analisadas e houve diferença de cor 

entre cimento resinoso e pasta try in correspondente; a diferença de cor entre 

cimento resinoso e pasta try in foi menor após sobreposição do disco de 

porcelana de 1mm. Os autores concluíram que há alteração de cor do cimento 

resinoso com o tempo, e que não há precisão de cor entre cimento resinoso e 

pasta try in.  

El-Hejazi et al. (2007) avaliaram a correspondência de cor 

entre as pastas try in  e os cimentos resinosos na diferenciação de cor de 

laminados cerâmicos. Foram confeccionados 25 amostras de discos cerâmicos 

de cor A1, de 15mm de diâmetro e 1 mm de espessura. Os discos foram 
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divididos em um grupo controle (0,5mm de pasta try in sob disco de porcelana), 

um grupo de cimento fotopolimerizável sob matriz de poliéster, um grupo de 

cimento dual sob matriz de poliéster, um grupo de cimento fotopolimerizável 

sob disco cerâmico e um grupo de cimento dual sob disco cerâmico. O cimento 

de eleição para o estudo foi o Variolink II (Ivoclar Vivadent), e este foi 

cimentado em espessura de 0,5mm, seguindo as instruções do fabricante para 

os quatro grupos. Todas as amostram foram submetidas a medição de cor 

através de espectrofotômetro (Colour-Eye 7000A, Gretage Macbeth, New 

Windson, NY, USA). Observou-se após análise dos valores obtidos, que não 

houve diferença significativa entre os cimentos dual e fotoativados. No entanto 

quando comparados ao grupo controle notou-se diferenças relevantes de 

valores. Concluiu-se neste estudo que não há correspondência de cor entre 

cimento resinoso e respectiva pasta try in.  

Chu et al (2010), revisaram o estado atual dos instrumentos e 

tecnologias de avaliação de cores. Os instrumentos utilizados foram 

espectrofotômetros, colorímetros e sistemas de imagem. O espectrofotômetro 

mede a quantidade de luz refletida a partir de um objeto em intervalos de 1 a 

25nm ao longo do espectro visível (Crystaleye, Olympus, Tokyo, Japan) e 

combina as características de um espectrofotômetro tradicional com fotografia 

digital; o benefício desse sistema é a possibilidade de visualização virtual do 

caso através de tabulações de cores presentes no banco de dados do 

computador.  O Vita Easyshade Compact (Vita Zahnfabrik, Bad Sa¨ckingen, 

Germany) opera através de contato e oferece informações de cor suficientes 

para o processo de análise, além de ser portátil, sem fio e apresentar bom 

custo benefício.  O Shade-X (X-Rite, Grandville, MI) é um espectrofotômetro 

compacto e sem fio, possui uma sonda de 3mm de diâmetro; é utilizado pela 

maioria dos guias de cores, possuindo dois bancos de dados para combinar a 

cor da dentina e regiões incisais. O SpectroShade Micro (MHT Optic Research, 

Niederhasli, Switzerland) é um espectrofotômetro de imagem que opera em 

união de uma câmera digital de LED. As imagens e dados são registrados no 

sistema interno da câmera e podem ser transferidas para um computador. 

Colorímetros medem valores e filtram a luz em áreas vermelhas, verde e azul 

de um espectro visível; oferecem menos precisão quando comparados aos 

espectrofotômetros, pois não medem a luz refletida do espectro. O 
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ShadeVision (X-Rite, Grandville, MI) é um colorímetro de imagem, onde a 

imagem do dente é fornecida através de três banco de dados separados: para 

gengiva, terço médio e incisal do dente. As câmeras digitais operam criando 

uma imagem colorida através da captura de informações de imagem vermelha, 

verde e azul (RGB); é o sistema mais básico de avaliação de cor, além de 

apresentar certo grau de subjetividade por depender da análise do olho 

humano. ClearMatch (Smart Technology, Hood River, OR) é um sistema que 

utiliza imagens digitais de alta resolução (HD) e compara tons de todo o dente 

com tons referências. Os autores concluíram que esses instrumentos são 

ferramentas suplementares úteis para análise de cor de restaurações diretas e 

indiretas, comunicação para restaurações indiretas, reprodução e verificação 

de tonalidades, aumentando consideravelmente a chance de sucesso clínico, 

além de fornecer informações para pesquisa para averiguação de estabilidade 

de cor e interação de materiais e dente humano.  

Xing W et al. (2010) avaliaram a influência de várias 

tonalidades de cimentos resinosos sobre a coloração final de restaurações de 

laminados cerômeros e analisaram a correspondência entre cimento resinoso e 

pasta de prova try in. Foram confeccionados 30 discos de cerômeros na cor A2 

de 0,5; 0,8 e 1mm de espessura, 30 discos de resina de fundo na cor A3 de 

3mm de espessura, e então divididos em cinco grupos de acordo com as 

tonalidades do cimento resinoso RelyX Veener (3M ESPE), A1, A3, WO, TR, 

B05; além de um grupo controle. O cimento resinoso de cada grupo foi aplicado 

entre o cerômero e o disco de resina e em seguida fotopolimerizado. Para o 

grupo controle butilfalato foi colocado entre os espécimes e os discos de 

resina. Fez-se uso do grupo controle para comparação da cor das pastas de 

prova em cinco tonalidades diferentes. Os fatores principais analisados foram a 

tonalidade do cimento resinoso, a espessura do espécime de cerômero e a 

interação entre eles. As análises colorimétricas foram feitas através de 

espectrofotômetro (PR-650 Spectra Scan, equipped with MS-75 and SL-0.5X 

lens. Photo Research Inc., USA). O resultado do estudo demonstrou que as 

tonalidades, especialmente a cor WO, produziram diferenças perceptíveis na 

coloração final dos espécimes cerômeros, e que há também influência da 

espessura desses espécimes, um vez que os valores para a espessura de 

0,5mm foi significantemente maiores quando comparados com o espécimes de 
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espessura de 0,8 ou 1mm. A correspondência entre o cimento resinoso e sua 

respectiva pasta de prova foi declarada, pois não houve diferenças 

significativas entre os resultados. Os autores concluíram que o efeito do 

cimento resinoso na coloração final dos cerômeros depende da tonalidade do 

cimento e da espessura do espécime. A cor do cimento resinoso com sua 

pasta de prova correspondente alcançou alta concordância.  

ALGhazali et al. (2010) avaliaram como diferentes tonalidades 

de pastas try in e cimento resinoso podem influenciar na cor geral das 

restaurações de laminados de porcelana. 135 dentes bovinos foram 

preparados de forma padrão e divididos em três grupos, sendo cada grupo de 

uma marca comercial diferente (Calibra(Dentsply International); Nexus-3(Kerr 

Corporation) e Relyx(3M-ESPE)) e subdividos em três tonalidades (clara, 

escura e transparente). Peças de porcelana Vitadur Alpha de cor 1M1 

VM7(Vita, Zahnfabrik, Bad Sackigen, Germany ) e 1mm de espessura foram 

confeccionadas. Os laminados foram aplicados aos dentes de cada grupo 

utilizando suas respectivas pastas try in e as cores datadas (clara, escura e 

transparente). Após procedimento de limpeza, os laminados foram cimentados 

aos dentes e as cores medidas antes e após fotopolimerização. As 

mensurações foram obtidas através de espectrofotômetro ‘Easy Shade’ Vita 

(Vita Easy shade, Vita, Germany). Os resultados demonstraram que a cor do 

cimento resinoso é capaz de influenciar na cor geral das restaurações de 

porcelana. Observou-se diferenças significativas entre pasta try in e respectivo 

cimento resinoso após fotopolimerização. Concluiu-se que as pastas try in 

podem servir como guia, porém seu uso como etapa de seleção de cor do 

cimento resinoso deve ser feito com cautela.  

Chauyabutr et al. (2011) avaliaram o efeito acumulativo da cor 

do dente pilar, da cor do cimento e a espessura da peça cerâmica sobre o 

resultado óptico de coloração de uma coroa de dissilicato de lítio produzida por 

tecnologia CAD/CAM. Prepararam-se quatro dentes incisivos superiores 

artificiais (tonalidades: transparente, claro, claro médio, escuro e escuro 

médio), com redução incisal de 1,5mm e 1mm de espessura circunferencial.  

Coroas cerâmicas (IPS e.max CAD LT,Shade BL; Ivoclar Vivadent AG) de 1,0; 

1,5; 2,0 e 3,0 mm de espessura foram produzidas. O cimento utilizado neste 

estudo foi o Variolink II(Ivoclar, Vivadent) nas cores transparente e opaca. A cor 
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de cada combinação foi medida com espectrofotômetro (Crystaleye; Olympus 

America Corp, center Valley, Pa). Após análise dos resultados, os autores 

concluíram que as cores resultantes das restaurações foram significantemente 

influenciadas pelas cores do substrato dental e cimento resinoso, além de 

apresentar influência da espessura da peça cerâmica.  

Kilink et al. (2011) examinaram a estabilidade de cor interna de 

cimentos resinosos ‘dual’ e foto-ativado, e determinaram o efeito do potencial 

de descoloração sobre a aparência das restaurações cerâmicas. Foram 

fabricados sessenta discos cerâmicos (IPS Empress Esthetic, Ivoclar, 

Schaan/Liechtenstein) na cor ETC1, de 1 mm de espessura, e então divididos 

em seis grupos conforme diferentes fabricantes de cimentos resinosos, em 

suas formas ‘dual’ e foto-ativado (Nexus 2/Kerr; Appeal/Ivoclar Vivadent; 

Calibra/Dentsply  Caulk) totalizando seis tipos de cimentos. Os discos foram 

cimentados aos substratos, seguindo as instruções de cada fabricante dos 

cimentos resinosos selecionados. A avaliação colorimétrica foi realizada com 

espectrofotômetro (Color Eye 7000A, Gretag Macbeth LLC, NewWindsor, NY). 

Após análise inicial, as amostras foram submetidas a envelhecimento artificial 

através de luz xênon Ci4000 (Atlas Electronic Devices Co., Chicago, IL). Uma 

nova leitura colorimétrica foi realizada. A partir dos resultados, os autores 

concluíram que todos os grupos apresentaram mudanças de coloração, porém 

mudanças estas que foram parcialmente mascaradas através das cerâmicas 

de 1 mm de espessura, e consequentemente não houve diferenças clínicas 

perceptíveis.  

Turgut et al. (2011) avaliaram a estabilidade de cor de 

laminados cerâmicos cimentados com cimentos resinosos fotopolimerizável e 

dual, antes e depois de envelhecimento artificial. Um total de 392 espécimes 

cerâmicos (IPS e.max Press; Ivoclar  Vivadent, Schaan, Liechtenstein) de 

tonalidades A1, A3, alta opacidade (HO) e alta translucidez (HT), foram 

preparados com espessura de 0,5mm. Quatro grupos, de acordo com as 

tonalidades das cerâmicas, foram formados contendo em cada um, um 

subgrupo controle (cerâmica sem aditivo de cimento) de sete espécimes. Para 

a cimentação foram selecionados dois cimentos ‘dual’ e dois cimentos 

fotopolimerizáveis de diferentes fabricantes: Rely X Veneer (A1, A3, Opaco e 

Transparente); Maxcem Elite (A1, A3, Opaco e Transparente); Variolink II 
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(Opaco e Transparente); Variolink Veneer (Valor +3, Valor 0 e Valor -3). Para 

todos os grupos seguiu-se o protocolo de cimentação de cada fabricante e a 

avaliação de cor foi feita através de colorímetro (ShadeEye Ex, Shofu, Japan). 

Os espécimes foram então submetidos a envelhecimento artificial com o auxílio 

da máquina de teste Atlas UV 2000 (Material Testing Technology LLC, 

Chicago, IL, USA). As cores foram novamente avaliadas. Os resultados 

demonstraram que os cimentos resinosos, em ambos os modos ‘dual’ e 

fotopolimerizável, não produziram efeitos diferentes entre si quanto a 

estabilidade de cor em longo prazo. Todos os cimentos produziram mudanças 

significativas na coloração final das cerâmicas, porém dentro do aceitável 

clinicamente. Após envelhecimento artificial, observou-se mudança de cor em 

todos os espécimes, porém de forma imperceptível e dentro do clinicamente 

aceitável. Os autores concluíram que o cimento resinoso e o processo de 

envelhecimento influenciam na coloração dos laminados cerâmicos.  

Archegas et al. (2011), avaliaram a estabilidade de cor e 

variação na opacidade de cimentos resinosos ‘dual’ e fotopolimerizável e de 

compósitos fluidos após envelhecimento artificial. Foram confeccionados 63 

discos cerâmicos (Ivoclar Vivadent AG., Schaan, Liechtenstein) de tonalidade 

ETC 2 e de 0,75 mm de espessura. Foram selecionadas três marcas de 

cimento resinoso dual (RelyX ARC, AllCem e Variolink II), cimento resinoso 

foto-ativado (RelyX Veneer, Experimental Veneer e Variolink Veneer) e resina 

composta fluida (Filtek Z350 Flow, Opallis Flow e Tetric Flow). Os agentes 

cimentantes foram aplicados aos discos cerâmicos seguindo as instruções de 

cada fabricante. As medições de cor iniciais foram feitas através de 

espectrofotômetro (Model SP62, X-Rite, Grandville, MI, USA). Posteriormente 

todos os espécimes foram submetidos a envelhecimento artificial através de 

máquina de desagregação (Ci4000 Wheather-Ometer, Atlas Electronic 

Devices, Chicago, IL, USA). Uma nova análise colorimétrica foi realizada. A 

partir dos resultados, os autores concluíram que todos os materiais 

apresentaram mudança de cor e opacidade; a opacidade de todos os materiais 

aumentou após envelhecimento, exceto para a resina fluida Opallis Flow; os 

compósitos fluidos produziram diferenças de cor semelhantes aos cimentos 

resinosos e todos os materiais apresentaram estabilidade de cor aceitável.  
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Azer et al. (2011), mediram a mudança de cor resultante da 

aplicação de duas tonalidades de material cerâmico para duas tonalidades de 

núcleos de resina composta na coloração geral dos laminados cerâmicos. 

Foram fabricados 20 discos de cerâmica (IPS Empress; cor T1 e O2 (n=10), 

Ivoclar Vivadent, Inc, Amherst,NY) de 0,5 mm de espessura, e 20 discos de 

resina composta (Herculite XRV; cor A3 e C4 (n=10), Kerr Corporation,Orange, 

Calif ) de 4 mm de espessura. Os discos cerâmicos foram cimentados aos 

discos de resina composta com cimento resinoso Nexus NX3 (Kerr 

Corporation), formando quatro grupos de espécimes: T1 – A3; T1 – C4; O2 – 

A3 e O2 – C4. As medições de cor foram feitas por colorímetro (Minolta 

Chroma Meter CR-200b; Konica Minolta Corporation, Ramsey, NJ). Os 

resultados mostraram diferenças significativas entre os grupos, onde o núcleo 

de resina composta teve importante influência na cor resultante das 

restaurações. Os autores concluíram através dos resultados, que a tonalidade 

do substrato dental influencia na coloração final nas restaurações cerâmicas de 

0,5 mm de espessura.  

Cardoso et al. (2011), avaliou a importância da utilização da 

pasta de prova try in previamente à cimentação de facetas cerâmicas, através 

da apresentação de um caso clínico estético para os dentes 11 e 21. Foram 

confeccionados laminados cerâmicos de pastilhas TCO do sistema cerâmico 

Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein), e posteriormente foram 

provados clinicamente com pasta de prova matizada de médio (Medium Value, 

Variolink Venner Try In,  Ivoclar Vivadent, Leichtenstein) para o dente 11 e de 

alto valor com intensidade mais baixa (+1 High Value, Variolink Venner Try in, 

Ivoclar Vivadent, Leichtenstein) para o dente 21. O resultado obtido através da 

pasta de prova foi satisfatório para o dente 11, porém observou-se a 

necessidade de uma cor com maior valor para o dente 21, sendo então 

selecionada uma cor de valor mais alto (+3 High Value, Variolink Venner Try in, 

Ivoclar Vivadenm Leichtenstein). Após avaliação clínica e comunicação 

cirurgião-paciente, obteve-se aprovação do clínico e do paciente para a 

escolha da cor do agente cimentante. Concluiu-se que a etapa de prova 

através das pastas matizadas try in são imperativas para o sucesso de um 

tratamento estético.  
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Aiqahtani et al. (2012) avaliaram quantitativamente a diferença 

de cor (ΔE) do padrão (cerâmica sobre substrato dental sem cimento), quando 

diferentes tons de cimento resinoso foto-ativado (RelyX™ Veneer, 3M ESPE, 

Seefeld, Germany) foram aplicados sob duas diferentes espessuras de 

cerâmicas (0,5 e 0,7 mm) de três diferentes materiais cerâmicos (IPS Empress 

Esthetic Press, IPS Empress e.max Press, IPS Empress ZirPress; Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein). 30 discos cerâmicos dos três diferentes 

materiais foram fabricados (n=10) em duas diferentes espessuras (0,5 e 07 

mm). Como substrato utilizou-se seis discos de resina composta (Filtek 

Supreme XT enamel and dentine shade A3, 3M ESPE) para cada grupo de 

material cerâmico e subgrupo ‘espessura’, onde cinco espécimes eram para 

cada tonalidade de cimento resinoso, e um espécime foi mantido sem 

aplicação de cimento, representando o grupo controle. As tonalidades 

escolhidas para este estudo foram do cimento Relyx Veneer (3M, ESPE): 

Translucent - TR, White Opaque - WO, White - B0.5, Light yellow - A1, and 

Yellow opaque - A3. Leituras colorimétricas com espectrofotômetro (Color Eye 

7000A, Gretagmacbeth LLC, New Windsor, NY, USA) foram feitas em todos os 

grupos, envolvendo cor de cimento resinoso, tipo e espessura de cerâmica, 

além de manter um grupo controle (cerâmica sobre substrato sem cimento). Os 

resultados mostraram efeitos significativos do material cerâmico, espessura, 

tonalidade, e a interação entre estes na coloração final dos laminados 

cerâmicos. Os principais valores de ΔE para os diferentes materiais cerâmicos 

utilizados neste estudo foram menores quando a espessura da cerâmica 

aumentou de 0,5 para 0,7 mm. A tonalidade WO (Branco opaco) aumentou 

significativamente os valores de ΔE quando comparada às outras tonalidades. 

Os autores concluíram que o tipo de material cerâmico, a espessura da 

restauração e a tonalidade de cimento resinoso, produzem efeitos na coloração 

final dos laminados cerâmicos.  

Rigoni et al. (2012) analisaram a correspondência de cor entre 

pasta try in e seu respectivo cimento resinoso. Foram confeccionados 30 

discos de resina composta microhibrida (Lliss, FGM, Joinvile, Brazil) na cor A2, 

para simular dentina; além de 30 discos cerâmicos de nanofluorapatita vítrea 

(E-max Ceram, Ivoclar Vivadent, AG, Schaan, Germany), cor A2, de 12mm de 

diâmetro e 0,5mm de espessura. Três grupos foram formados, conforme três 



26 
 

marcas comerciais diferentes de cimento resinoso (Vitique, Variolink II e Choice 

II) para avaliação de suas cores e pastas try in. Para cada grupo seguiu-se o 

mesmo procedimento: primeiramente aplicou-se uma fina camada de pasta try 

in entre discos de resina composta e disco cerâmico, e posteriormente a 

coloração adquirida foi analisada e anotada. Ambos os discos foram 

submetidos à limpeza minuciosa, e após remoção de todo e qualquer resíduo, 

aplicou-se entre os discos, os cimentos resinosos correspondentes de cada 

grupo. As cores resultantes foram submetidas à análise em quatro leituras 

diferentes (imediatamente, 2, 5 e 6 dias após cimentação) por meio de 

espectrofotômetro (EspectroShade Micro, MHT, Arbizzano di Negrar, RV, Italy). 

O resultado obtido demonstrou que as pastas try in apresentaram coloração 

diferente de seus cimentos correspondentes; e que não houve diferenças 

significativas durante os intervalos observados. Conclui-se nesse estudo que 

as pastas try in não são recomendadas como critério de seleção de tonalidade 

do cimento resinoso.  

Passos et al. (2013) avaliaram o efeito de diferentes cerâmicas 

e tonalidades de cimento resinoso, assim como o tempo de fotopolimerização 

sobre o grau de conversão polimérica de cimentos do tipo ‘dual’. Três 

tonalidades de cerâmica (base dentin 0M1, Base Dentin 2M2 e Base Dentin 

5M3) representavam diferentes graus de translucidez. Para medir o grau de 

conversão, espécimes de cimento resinoso (n=48) da marca comercial 

Variolink II (Ivoclar Vivadent; cores A3, Yellow e Transparente) foram 

fotopolimerizados sob blocos de cerâmica em dois tempos diferentes: 20 e 40s. 

Espécimes de cimento resinoso foram fotopolimerizados sem o bloco de 

cerâmica para representar o grupo controle. Dezesseis grupos foram divididos, 

conforme cor de cimento resinoso e tonalidade da cerâmica (n=3) e suas cores 

analisadas através de espectrômetro FTIR (Bruker IFS 55, Milton, ON, 

Canada). Através dos resultados, os autores concluíram que o grau de 

conversão é menor para cerâmicas mais escuras, indicando que a translucidez 

é um fator a ser levado em consideração quando se trata do grau de cura do 

cimento.  

Kürklü et al (2013) avaliaram a mudança de cor na combinação 

entre porcelana feldspática e cimento, resultante do uso de duas espessuras 

diferentes de material cerâmico e três diferentes tonalidades de cimento 
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resinoso. Foram fabricados 36 discos cerâmicos (Noritake EX- 3, Kizaeco, 

Japan), de cor A1, nas espessuras de 0,5 e 1 mm (n=18). Como agente 

cimentante utilizou-se o cimento resinoso foto-ativado Clearfil EX (Kuraray, 

Japan) em suas tonalidades Chroma (CA), Clear (CR) e White Opaque (O). 

Cada disco de porcelana foi colocado em um anel metálico para que pudesse 

receber o cimento, que foi manipulado e aplicado conforme instruções do 

fabricante. Para a avaliação da luminosidade de cada espécime utilizou-se um 

espectrorradiómetro PR705 (Photo Research Inc., Chatsworth, CA). Os autores 

concluíram que a variação de espessura da restauração cerâmica resulta em 

mudanças de cor clinicamente relevantes; diferentes tons de cimento resinoso 

resultam em diferenças de cor perceptíveis, porém dentro ou próximo do 

‘aceitável clinicamente’; a transparência relativa é influenciada pela espessura 

da cerâmica.  

Turgut et al. (2013) determinaram o efeito de diferentes tipos e 

tonalidades de cimentos resinosos e diferentes espessuras e cor de cerâmicas 

sobre o resultado final de laminados. Confeccionou-se 392 discos cerâmicos 

(IPS Empress Esthetic; Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) de 0,5 e 1 mm 

de espessura, nas cores A1, A3, EO e ET. Um total de 13 tonalidades de 

cimentos resinosos foram delecionados: RelyX Veneer (3M-ESPE; cores A1, 

A3, Tr e O), MaxCem Elite (Kerr, Orange, Calif; cores A1, A3, Tr e O), Variolink 

II (Ivoclar Vivadent; cores Tr e O) e Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent; de valor 

+3, -3 e 0). Antes da aplicação do cimento, os valores de cor das cerâmicas 

foram medidos através de colorímetro (ShadeEye Ex; Shofu, Kyoto, Japan) 

para comparação. A cimentação seguiu o protocolo do fabricante de cada 

cimento e as análises colorimétricas após cimentação foi examinada através de 

colorímetro (ShadeEye Ex; Shofu, Kyoto, Japan). Os resultados deste estudo in 

vitro demonstraram que a cor dos discos de porcelana tiveram alterações de 

cor significantes após cimentação. Dentre as marcas, a cor mais estável e 

menos estável foi Variolink II e Variolink Veneer, respectivamente. Essa 

diferença de cor no resultado final foi menor quando a espessura do disco 

cerâmico foi aumentada. Os autores concluíram que o tipo de cimento resinoso 

assim como a espessura da cerâmica, influenciam na coloração final de 

laminados cerâmicos.  
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Lopes et al. (2014) avaliaram a tonalidade de laminados 

cerâmicos resultante de diferentes materiais try in. 40 coroas de dentes bovinos 

tiveram suas faces vestibulares preparadas para receber 40 discos cerâmicos 

(IPS Empress, Ivoclar Vivadent,Inc.) de 0,6mm de espessura. As amostras 

foram divididas em 4 grupos (n=10), conforme o material de prova utilizado 

entre dente e peça cerâmica: Grupo 1 – controle (nenhum material entre dente 

e cerâmca), grupo 2 – água, grupo 3 – gel de água solúvel (KY Jelly, Johnson 

& Johnson) e grupo 4 – pasta try in (Variolink Veneer, Ivoclar Vivadent, Inc.). As 

medidas de cores foram feitas com espectrofotômetro (Vita Easyshade 

Spectrophotometer, Vident). Para este estudo utilizou-se uma pasta try in de 

valor 0, que deve agir de modo neutro e não produzir diferença de cor, 

promovendo resultados similares aos outros grupos testes. Os resultados não 

demostraram diferenças significativas entre os materiais utilizados, e os 

autores concluíram que estes produziram diferenças de cor similares na 

cerâmica.  

Kampouropoulos et al. (2014) analisou a correspondência de 

cor entre cimento resinoso e pasta de prova try in, utilizando dois tons de 4 

marcas comerciais diferentes, em seus modos dual e fotoativado. Duas lâminas 

cerâmicas de cor A1, de diferentes dimensões e mesma espessura foram 

colocadas em molde de silicone para avaliação das cores dos cimentos 

resinosos e suas pastas de provas correspondentes. As marcas avaliadas 

foram: Calibra, Clearfil Esthetic Cement, Insure e Variolink II. Uma lâmina 

serviu como cor controle, enquanto a menor foi usada como base pra a 

aplicação das pastas de prova e do cimento resinoso. A análise de cor foi feita 

através de colorímetro (Dr Lance Micro Colour, Braive Instruments, Vise, 

Belgium) imediatamente após cimentação e 24h após armazenamento. O 

resultado do estudo detectou diferenças entre a coloração dos cimentos 

resinosos e suas pastas de prova correspondentes. Essa diferença de cor 

variou de intensidade entre as quatro marcas comerciais analisadas, sendo que 

Variolink II apresentou a melhor correspondência de cor entre cimento resinoso 

e pasta de prova. Em contra partida a marca Calibra apresentou a maior 

diferença de cor entre cimento resinoso e pasta de prova. Salienta-se ainda 

neste estudo que a variação de cor entre cimento resinoso e pasta de prova foi 

menor para o modo dual quando comparado ao modo fotoativado.  
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Xu et al. (2014) investigou a concordância de cor entre cimento 

resinoso e pasta try in da marca comercial RelyX  Veneer (3M-ESPE), em cinco 

tonalidades diferentes (B05, A1, A3, Tr e Wo). Discos cerâmico (IPS e.max; 

Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) na cor A3 de 0,5; 0,7 e 1mm de espessura 

foram fabricados e assentados sobre espécimes compostos (Amelogen Plus; 

Ultradent, South Jordan, UT) de cor A3 para mimetizar um complexo de 

cerâmica sobre substrato dental. Grupos de pasta try in e cimento resinoso 

entre porcelana e espécime composto de todas as tonalidades foram formados 

e avaliados através de espectrofotômetro (PR-650 Spectra Scan, equipped with 

MS-75 and SL-0.5X lens; Photo Research, Chatsworth, GA).  Os resultados 

demonstraram mudança de cor perceptível das restaurações para as peças de 

porcelana de 0,5 e 0,7 mm, em contrapartida a correspondência de cor entre 

cimento resinoso e pasta de prova foi maior para essas espessuras mais 

delgadas. Cimento resinoso e pasta try in nas cores WO e A3 mostraram maior 

incompatibilidade. Os autores concluíram que a correspondência de cor entre 

cimento resinoso e pasta try in não é sempre alcançada, especialmente quando 

se aplica cores mais escuras e opacas.  

Niu et al. (2014) avaliaram os efeitos da cor e espessura do 

cimento na coloração resultante de espécimes de dissilicato de lítio sobre 

núcleos metálicos. Foram confeccionados quinze discos cerâmicos (IPS e.max 

CAD LT; Ivoclar Vivadent AG) de 1,5 mm de espessura e de cor A1, além de 

núcleos metálicos fundidos com liga de prata-paládio. Cinco tonalidades de 

dois diferentes fabricantes foram selecionadas: Multilink (Ivoclar Vivadent AG) 

White Opaque; Multilink (Ivoclar Vivadent AG) Yellow; Nexus3 (Kerr Corp.) 

White Opaque; Nexus3 (Kerr Corp.) White e Nexus3 (Kerr Corp.) Yellow. Três 

diferentes espessuras (300, 100 e 50µm) de cimento resinoso foram aplicadas 

aos núcleos metálicos, e posteriormente os espécimes cerâmicos foram 

sobrepostos ao conjunto núcleo-cimento. As medições colorimétricas foram 

realizadas com espectrofotômetro (Vita EasyShade Compact; Vident). O 

procedimento foi conduzido para todos os tons e espessuras dos cimentos em 

análise. Através dos resultados os autores concluíram que tanto a cor quanto a 

espessura do cimento afetam a coloração resultante de restaurações 

cerâmicas.  
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Hernandes et al. (2015) avaliaram a influência de duas 

tonalidades de cimento resinoso na diferença de cor, translucidez e parâmetros 

de croma de laminados de dissilicato de lítio, nos modos de alta e baixa 

translucidez. 10 espécimes de cerâmica (IPS e.max Press HT and LT, A2 

shade, n=5/each; Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) em forma de disco, 

com 15mm de diâmetro e 1mm de espessura foram fabricados. Uma tira de 

poliéster foi posicionada sobre um prato de vidro e duas tiras de fitas adesivas 

colocados em cada extremidade da tira de poliéster, servindo como um 

espaçador e garantindo padronização de espessura para todos os cimentos. O 

cimento resinoso Variolink II (shades A1 or A3; Ivoclar Vivadent, Schaan, 

Liechtenstein) foi espatulado e aplicado ao prato de vidro e sobre ele o 

espécime cerâmico em forma de disco foi posicionado e fotopolimerizado. Os 

grupos foram avaliados através de espectrofotômetro (DM-3700d, Konica Mino 

Inc., Chiyoda-ku, Tokyo, Japan). Os autores concluíram que há diferenças de 

coloração entre cerâmicas de alta e baixa translucidez; mostrou também que a 

coloração do cimento resinoso auxilia no mascaramento do dente subjacente.  

Vaz et al. (2015) verificaram se é possível confiar nas pastas 

de prova que acompanham os cimentos resinosos, quando avalia-se o quesito 

cor. Foram selecionados e preparados 140 dentes bovinos somente de cor A3, 

segundo escala VITA, e posteriormente suas faces vestibulares foram 

preparadas de forma minimamente invasiva. Discos cerâmicos de 0,35 mm 

(n=70) e 0,70mm (n=70) foram confeccionados. Os dentes foram divididos em 

grupos quanto a espessura dos discos cerâmicos e subdivididos em 

conformidade com a cor do material de prova e cimento resinoso da marca 

comercial Variolink II (Ivoclar Vivadent), em suas cores de valor -3, -2, -2, 0, +1, 

+2 e +3; totalizando 10 dentes para cada subgrupo em cada espessura de 

laminado cerâmico. Primeiramente os materiais de prova de cada cor foram 

colocados entre discos e dentes de forma padrão e a cor resultante foi 

mensurada. Após procedimento de limpeza de discos e dentes, seguiu-se com 

o procedimento de cimentação propriamente dito. As cores resultantes foram 

avaliadas através de espectrofotômetro Easyshade (VITA Zahnfabrik H. Rauter 

GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Alemanha). Os autores concluíram a partir 

dos resultado, que há correspondência de cor entre pasta de prova e cimento 

resinoso para a maioria das cores avaliadas; a cor do cimento resinoso 
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influencia na coloração final de laminados cerâmicos; a espessura da cerâmica 

não apresentou grande relevância na diferença de coloração do resultado 

estético.  

Dede et al. (2016)  avaliaram o efeito de diferentes tons e 

marcas de cimento resinoso na coloração final de restaurações de dissilicato 

de lítio. Foram fabricados para este estudo: 10 discos cerâmicos de cor A2, 8 

discos de cimento resinoso em duas tonalidades (Tr e Un) de 4 marcas 

comerciais diferentes (Maxcem, Variolink, Clearfil e RelyX), e um molde com 10 

cavidades padronizadas para receber os discos. O processo de espatulação 

seguiu o protocolo do fabricante de cada marca comercial; o cimento já 

espatulado foi introduzido as cavidades contendo os discos cerâmicos 

fotopolimerizado.  Um espectrofotômetro (Vita Easy Shade; Vita Zahnfabrik) foi 

utilizado para analise colorimétrica. Através dos resultados demonstrados neste 

estudo in vitro, conclui-se que os cimentos de mesma tonalidade, porem de 

marcas diferentes não tivera efeitos similares de coloração. A hipótese de que 

diferentes tons da mesma marca não afetariam a cor da restauração foi 

rejeitada, uma vez que os resultados mostraram diferenças significativas 

quando os tons Un e Tr eram comparados.  

Dede et al. (2017) avaliaram o efeito de diferentes tonalidades 

de cimento resinoso na coloração final de restaurações de dissilicato de lítio em 

duas diferentes características de translucidez. Vinte discos cerâmicos de 

dissilicato de lítio (IPS e.max Press; Ivoclar Vivadent AG) de opacidade média 

e alta translucidez; cinco discos de base de resina de cinco tonalidades 

diferentes(A1, A2, A3, B2 e C2) e trinta discos de cimento resinoso (Tr, A2 e 

Wo) foram fabricados. Espécimes cerâmicos foram colocados sobre cada base 

de resina e a combinação com os cimentos resinosos foi medida com 

espectrofotômetro (Vita Easy Shade; Vita Zahnfabrik). Os autores chegaram a 

conclusão de que há influência da cor do cimento resinoso e substrato sob as 

peças de dissilicato de lítio para ambas as características de translucidez.  

Reis et al (2017), descreveram e compararam duas alternativas 

de reabilitação para a região anterior: restauração direta por resina composta 

nanoparticulada e laminados cerâmicos. Ambos os casos apresentavam 

anatomia insatisfatória dos dentes anteriores. Para o primeiro caso conduziu-se 

clareamento caseiro por 15 dias, até que os dentes atingissem coloração B1; 



32 
 

posteriormente fez-se as restaurações através de técnica direta com resina B1 

(Filtek Z350 XT, 3M ESPE,USA), sem a necessidade de preparo dental. 

Vantagens das restaurações diretas com resina composta: possibilidade de 

reparo, baixo custo e tempo clínico. Desvantagens: sensível à técnica do 

operador, instabilidade de cor, propriedades mecânicas. Para o segundo caso, 

onde o paciente apresentava dentes conóides na região dos anteriores 

maxilares, optou-se para a confecção de laminados cerâmicos. Prepararam-se 

os dentes de forma minimamente invasiva (0.3mm de desgaste), 

posteriormente a impressão foi feita com silicone de adição, e os laminados de 

cerâmica feldspática na cor B1 (Vita VM13, Vita, Germany) foram 

confeccionados. A seleção do cimento resinoso foi auxiliada pela pasta de 

prova try in (Variolink Veneer Try in; Ivoclar Vivadent, Germany), e a cor de 

eleição foi o cimento resinoso fotopolimerizado de valor -1 (Variolink Veneer, 

Ivoclar Vivadent, Alemanha). As vantagens dos laminados cerâmicos são 

resistência mecânica e física, longevidade, biocompatibilidade, estabilidade de 

cor. E as desvantagens são a necessidade de preparo do esmalte, tempo 

clínico, custo, irreversibilidade. Os autores concluíram que em ambos os casos 

obteve-se sucesso estético, porém ressalta que deve levar em consideração as 

vantagens e desvantagens de cada técnica, além da seleção correta dos 

materiais utilizados.  
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5. RELATO DO CASO 
Paciente L. S. 32 anos, sexo feminino buscou atendimento na 

clínica de prótese parcial fixa se queixando da cor e formato dos seus dentes 

superiores anteriores, como se pode observar na fotografia de sorriso na Figura 

1. 
 

 
 Figura1 - Aspecto clínico inicial. (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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O exame clínico avaliou a paciente, observando sua face, 

sorriso, contorno gengival, forma dos dentes e até seu perfil psicológico. 

Também se utilizou exames complementares, como exames radiográficos e 

fotografias da face em várias posições, do sorriso e dos dentes. Foi possível 

observar as linhas da face, a exposição dental, a vista em visão dinâmica nas 

fotos de perfil, a altura e largura do sorriso além de avaliar o posicionamento e 

simetria entre os dentes; suas formas, contornos e proporções.  

Após analisar os exames clínico, radiográfico e fotográfico, e 

claro, levando em consideração a queixa da paciente, o plano de tratamento 

inicial foi a confecção de laminados cerâmicos em dissilicato de lítio para os 

dentes 13, 12, 11, 21, 22 e 23, porém a paciente optou por envolver apenas os 

elementos 12, 11, 21 e 22. 

Foi explicado para a paciente a necessidade e importância de 

se fazer fotografias, confeccionar modelos de estudo, enceramento 

diagnóstico, ensaio estético e discutidas as expectativas da paciente em 

relação ao tratamento.  

O tratamento foi iniciado com a realização da moldagem 

utilizando-se silicone de condensação (Zetaplus, Zhermack Badia Polesine, 

Rovigo, Itália), em que foi vazado gesso pedra tipo III (Gesso-Rio, Orlando 

Antonio Bussioli – ME, Rio Claro, Brasil) para obtenção dos modelos de estudo. 

Visto que alterações de forma, posição e tamanho seriam 

necessárias, esses modelos foram enviados para o laboratório de prótese junto 

com as orientações e fotografias para que fosse confeccionado o enceramento 

diagnóstico (Figura 2). 
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Figura 2 - Comparação entre modelo original e enceramento diagnóstico. (Fonte: 

Elaborado pelo autor) 
 

Através da técnica de mock up, foi feito o ensaio estético para 

verificar se o enceramento realizado estava compatível com as expectativas do 

profissional e da paciente. Para a realização desse ensaio, um guia de silicone 

(Zetalabor, Zhermack, Badia Polesine, Rovigo, Itália) foi confeccionado e em 

seguida preenchido com resina bisacrílica nanoparticulada (Protemp 4, 3M, 

Chapecó, SC, Brasil) na cor A1 e levado em posição sobre os dentes 

previamente isolados com vaselina sólida. Após os 4 minutos de espera 

exigidos pelo material, o guia de silicone foi retirado e realizado procedimentos 

de acabamento e polimento. Concluídas essas etapas, foi mostrado o resultado 

obtido à paciente que aprovou e autorizou a execução do tratamento (Figura 3). 
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Figura 3 - Ensaio estético realizado por meio da técnica de mock up. (Fonte: 

Elaborado pelo autor) 
 

Para que fosse obtida uma coloração mais clara e, 

consequentemente, mais estética, foi realizado clareamento associado, 

sendo três sessões de clareamento a laser em consultório com peróxido de 

hidrogênio a 35% (DMC, Plantation, FL, Estados Unidos da América) e 

clareamento caseiro com peróxido de hidrogênio a 4% (FGM, Joinville, SC, 

Brasil), 1 hora por dia durante 2 semanas. 

Antes do inicio dos preparos, outro guia de silicone foi 

confeccionado para orientar o desgaste dos elementos dentários (Figura 4). 

Neste guia, foram feitos recortes vestíbulo-lingual e mésio-distal e verificada a 

adaptação precisa nos dentes. O guia foi levado em posição durante todo o 

preparo, visto que ele representa a forma final das restaurações. Deve-se 

ressaltar que todo o preparo realizado foi minimamente invasivo, removendo 

áreas retentivas, regiões interproximais foram suavemente reduzidas, os 

ângulos vivos arredondados e as superfícies vestibulares suavemente 

planificadas. O acabamento e refinamento foram realizados com discos Softlex 

(Pop on, 3M ESPE) para remoção de irregularidades na superfície dos 

preparos. 
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Figura 4 - Guias de orientação de desgaste. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Com os preparos devidamente finalizados (Figura 5), optou-se 

pela técnica de moldagem simultânea utilizando silicone de adição (Silagum, 

DMG, Hambungo, Alemanha) com (Honigum, DMG, Hambungo, Alemanha). 

Para afastamento do tecido gengival foi utilizado fio de retração #000 (Ultrapak, 

Ultradent Products, South Jordan, UT, Estados Unidos da América) sem 

solução hemostática, posicionado delicadamente no sulco gengival e removido 

no ato moldagem.  
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Figura 5 – Preparos conservadores: Vista Frontal. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Com a silicona de consistência leve é possível garantir fiel 

reprodução dos términos cervicais, facilitando, assim, a obtenção de peças 

bem adaptadas, sem excessos ou falta de material (Figura 6). 
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Figura 6 - Molde com todos os preparos e términos registrados e evidentes. 
(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Após o ato da moldagem, foram realizadas as tomadas 

fotográficas para a seleção de cor. Foram registradas a cor do substrato dental 

(1M1) e a cor desejada final (0M3) das peças protéticas (Figura 7). 
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Figura 7 – Seleção da cor das peças protéticas. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

O molde foi enviado para o laboratório (Laboratório JC) com 

recomendações para que fossem vazados dois modelos no mesmo molde, 

onde o primeiro modelo deveria ser troquelizado e o segundo permaneceria 

rígido. No modelo troquelizado (Figura 8) foi realizada a confecção das peças 

priorizando o ajuste das margens e no modelo rígido foi checada a estética e 

pontos de contato. Além do molde, foram enviados, também, o modelo mestre 

e fotos do sorriso da paciente para auxilio na confecção das peças, juntamente 

com a orientação de confeccionar as peças em dissilicato de lítio injetado (IPS 

e.max Press, Ivoclar Vivadent). 
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Figura 8 – Modelo troquelizado. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Enquanto as peças definitivas eram confeccionadas, a paciente 

permaneceu com provisório em resina bisacrilica (Protemp 4, 3M, Chapecó, 

SC, Brasil) reproduzido através do guia de silicone (Figura 9).  
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Figura 9 - Paciente com provisórios instalados. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

Na sessão seguinte, com as peças cerâmicas já prontas 

(Figura 10), removeram-se os provisórios, foi realizada a profilaxia com 
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escovas microtuft e pedra pomes; e as lentes foram colocadas em posição para 

conferir sua adaptação, que foi aprovada. A esta etapa denominamos prova 

seca. 

 

 
Figura 10 – Peças cerâmicas prontas. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Então, realizou-se a prova clinica para seleção da cor (Figura 

11) do cimento a ser utilizado com pastas try in (Allcem Veneer, FGM Dental 

Products, Joinville, SC, Brazil), sendo selecionada a cor Transparente. 

Diversas cores foram testadas (Transparente, Opaco, A1, Bleach) até 

selecionarmos juntamente com o paciente a cor do cimento Transparente para 

a cimentação final.  
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Figura 11 – Peças provadas com try in. (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Enfim, deu-se inicio a preparação das peças e do substrato 

dental para a cimentação definitiva. A superfície interna das peças após 

remoção da pasta try in receberam ataque ácido por 20 segundos com ácido 

fluorídrico a 10% (Dentsply, Petrópoilis, RJ, Brasil), resultando em 

microporosidades que melhoram a retenção do cimento na peça. Após lavar e 

secar, foi aplicado ácido fosfórico a 37% durante 1 minuto ativamente e, 

novamente, lavado e seco para receber o Silano (Monobond N, Ivoclar 

Vivadent AG, Schaan, Principality of Liechstein, Suíça) aplicado por 1 minuto. 

O substrato dental foi preparado com ácido com ácido fosfórico 

a 37% (Dentsply, Petrópoilis, RJ, Brasil) por 30 segundos (Figura 12a), lavados 

e secos para em seguida receber a aplicação do adesivo (Tetric N Bond, 

Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Principality of Liechstein, Suíça) (Figura 12b). 

Não foi realizada a fotopolimerização. 
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Figura 12 – Passo-a-passo clínico. (a) Aplicação de ácido fosfórico 37%. (b) 

Condicionamento adesivo. (Fonte: Elaborado pelo autor) 
 

O cimento resinoso Allcem Veneer (FGM Dental Products, 

Joinville, SC, Brazil) da cor previamente selecionada foi aplicado 

uniformemente nas superfícies internas das peças, que foram levadas e 

mantidas em posição e tiveram os excessos de cimento removidos com pincel 

e fio dental e enfim polimerizadas por 20 segundos em cada face no modo high 

utilizando fotopolimerizador Bluephase (Ivoclar Vivadent).  

Com papel carbono (Accu-Film II, Parkell, Nova York, NY, 

Estados Unidos da América) foram identificadas as interferências oclusais e 

realizados os devidos ajustes. Após os ajustes as regiões desgastadas foram 

rigorosamente polidas com Kit Para Acabamento em Cerâmicas, na sequencia: 

Cinza claro – Rosa – Cinza escuro; e finalizado com borracha cinza de cntro 

amarelo (DhPro, Rhadartrade Comercial, Paranaguá, PR). 

Os excessos que ainda restavam foram eliminados com 

removedor de excessos (SS White Duflex, Juiz de fora MG, Brasil) para a 

superfície vestibular e tiras de lixas Microcut (TDV Dental, Pomerode, SC) para 

a superfície proximal, seguido da aplicação de gel de glicerina nas margens 

das restaurações (Liquid Strip, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Principality of 

Liechstein, Suíça) e fotopolimerização das margens por 40 segundos. 

Finalizada a instalação das lentes de contato, o paciente 

recebeu orientações a respeito da manutenção, higiene oral e cuidados 

necessários (Figura 13 e 14). 
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Figura 13 - Comparação ente (a) Aspecto clínico inicial e (b) Aspecto clínico final 
(Fonte: Elaborado pelo autor) 
 

 

 Figura 14 - Resultado final. (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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6. DISCUSSÃO 

As facetas cerâmicas tem se destacado na Odontologia 

Estética Contemporânea pela excelente propriedade óptica e biomimética. 

Material cerâmico tem sido descrito como sendo opticamente heterogêneo. Sua 

transparência média, contendo pequenas partículas de diferentes índices 

refrativos, resulta na difusão da luz em várias direções e mais, reduz a 

intensidade da luz transmitida. A sedimentação da longevidade vem associada 

à previsibilidade do resultado pelas técnicas protocolares de planejamento e 

execução, favorecendo a relação paciente/profissional e superando 

positivamente as expectativas mútuas (AZER, 2011).  

O uso de laminados cerâmicos mostra-se bastante útil em 

dentes que apresentam alteração de cor leve ou moderada. Apesar de ser 

possível mascarar o substrato dental manchado com facetas diretas em resina 

composta, o controle da cor final torna-se mais difícil. Além do uso de 

opacificadores na própria lâmina cerâmica, sistemas de cimentos resinosos 

específicos para a cimentação de restaurações indiretas livres de metal 

apresentam diferentes cores e níveis de opacidade, podendo contribuir 

sobremaneira com o resultado estético final após a cimentação da peça. O uso 

de cimentos resinosos na cimentação de próteses fixas tem aumentado, uma 

vez que exibem melhores propriedades mecânicas, físicas e adesivas em 

comparação com o sistema convencional de cimentação (AIQAHTANI, 2012). 
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Em relação à cor dos cimentos resinosos devemos levar em 

consideração não somente a escolha correta da cor, mas também a 

estabilidade da cor e os fatores que a influenciam. 

O processo de reprodução da cor final pretendia ou 

selecionada depende de múltiplos fatores, entre os quais estão características 

inerentes do sistema cerâmico usado, a quantidade de alteração entre os 

parâmetros de cor, ou uma mudança na espessura, material ou tonalidade da 

cerâmica, substrato de suporte ou agente cimentante (AZER, 2011). 

Os sistemas adesivos atuais e cimentos resinosos permitem 

uma interação efetiva entre a cerâmica e a estrutura dental. Com tal evolução, 

os desgastes dentários clássicos para receber restaurações indiretas tornaram-

se atípicos e mais conservadores. A adesão desses cimentos resinosos é algo 

tão confiável que se tornou desnecessária a redução de estrutura dental hígida 

no intuito de promover retentividade física e/ou mecânica. Desta forma, sempre 

que possível, deve-se optar por nenhum desgaste ou uma leve redução do 

esmalte vestibular, preservando maior quantidade de estrutura dental sadia e a 

saúde pulpar. Visto isso, devemos lançar mão de outras técnicas para 

mascarar uma cor de substrato muito escurecida, e não somente utilizar mais 

desgaste de estrutura dental (JORGENSON, 1979; HOFFMAN, 2001; SENSI, 

2007). 

Conceição et al. (2000) citam como vantagem de alguns 

cimentos resinosos a presença do sistema try in, uma pasta solúvel que pode 

ser aplicada para prova da restauração na boca, sendo removida antes da 

restauração definitiva (30). As pastas try in permitem tanto ao cirurgião dentista 

quanto ao paciente avaliarem a tonalidade da restauração, prevendo a estética 

final e conferindo previsibilidade do resultado (CARDOSO, 2011). 

Entretanto, Della Bona e Northeast (1994) e Gomes e Garone 

Netto (2000) apesar de concordarem, pois o sistema auxilia na escolha do 

cimento resinoso, salientam que o uso desse sistema diminui a resistência 

adesiva dos cimentos resinosos.  

Os sistemas cerâmicos com diferentes graus de opacidade e 

translucidez permitem uma seleção de acordo com a cor do substrato. Desta 

maneira, as cerâmicas opacas permitem mascarar o substrato escurecido seja 

ele dentinário ou metálico possibilitando uma estética favorável e as mais 
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translúcidas reproduzem a beleza do dente natural. A correlação entre o 

sistema cerâmico e o comportamento óptico do cimento resinoso com as 

características e necessidade de cada situação clínica deve ser de domínio 

profissional, previamente à execução do tratamento, para obtenção de um 

resultado cromático final de excelência (BRAGA, 2002). 

Desta forma, torna-se fundamental a realização da etapa de 

prova das peças cerâmicas no intuito de minimizar possíveis erros e definir a 

previsibilidade do resultado com segurança. 

A ausência de material interpondo faceta e o dente no 

momento da prova gera uma avaliação errônea do resultado final da cor, o que 

gera devolução dos mesmos ao ceramista e maior tempo clínico e laboratorial. 

Esse fato é explicado pelo fenômeno da reflexão da luz, que ocorre quando o 

raio de luz de um meio óptico mais denso (cerâmica) incide na interface de um 

menos denso (ar entre o laminado e o substrato). Desta maneira, a grande 

maioria dos componentes da luz é refletida e poucos são refratados, tem-se 

então, aumento irreal de valor na cor do laminado. Sendo que, esta deficiência 

pode ser facilmente corrigida durante a prova do laminado pela interposição de 

pastas de prova específica, gel glicerinado ou água e, posteriormente, pela 

cimentação das facetas com cimento resinoso (FOXTON, 2002; BARATIERI, 

2008). 

Alguns autores discordam que a cor do cimento resinoso tenha 

influencia no resultado estético final, como Quintella LP et al. (2000), que 

pesquisou a influência dos cimentos resinosos na cor dos laminados e coroas 

ocas de porcelana. Neste estudo os autores preconizaram um desgaste de 0,7 

a 1mm de estrutura dental e utilizaram ainda de opacificadores na própria 

porcelana. Concluíram, dessa forma, que a camada de porcelana opaca 

aplicada na confecção de laminados ou coroas ocas de porcelana, favorece um 

resultado estético altamente satisfatório, sem depender da cor dos cimentos 

resinosos empregados. 

A opacidade da cerâmica está relativamente ligada a sua 

espessura. Com o aumento da espessura, os efeitos de reflexão difusa do 

dente subjacente diminuem (TURGUT, 2011). 

Os sistemas cerâmicos com maior força, tipicamente possuem 

aparência mais opaca, e consequentemente menos natural, devido seu 
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conteúdo cristalino aumentado. Quanto mais translúcido o sistema cerâmico, 

como o dissilicato de lítio, maior a transmissão de luz, promovendo uma 

aparência mimeticamente compatível ao dente natural (DEDEa, 2017). 

O agente cimentante à base de resina pode facultar resultados 

indesejáveis, como modificação colorimétrica e tais alterações podem 

influenciar na cor final de restaurações cerâmicas de diferentes espessuras 

(HEKIMOGLU, 2000; KUCUKESMEN, 2008). 

Pinto, em sua dissertação de mestrado em 2010, avaliou a 

estabilidade da cor de diferentes materiais cimentantes, utilizados para facetas 

cerâmicas e comparou a estabilidade da cor de um cimento resinoso 

fotopolimerizável, um cimento de cura dual, uma resina composta flow e, uma 

resina composta utilizados para facetas cerâmicas, em função do tempo. 

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas para alteração de 

cor entre os grupos e em cada período, indicando diferenças entre o grupo do 

cimento resinoso fotopolimerizável e o grupo do cimento resinoso de cura dual 

após envelhecimento. O envelhecimento mostrou influenciar a estabilidade da 

cor dos materiais cimentantes. Concluiu que a estabilidade da cor de cimentos 

resinosos foi influenciada pelo tempo e pela termociclagem, o cimento resinoso 

fotopolimerizável apresentou maior estabilidade de cor quando comparado com 

o cimento dual, entretanto, não foi diferente das resinas flow e composta.  

A diferença na estabilidade colorimétrica entre os cimentos 

resinosos de cura dual e fotopolimerizável está ligada a componentes somente 

presentes no sistema dual. Cimentos de cura dual combinam tanto algumas 

características desejáveis dos cimentos fotopolimerizados quanto dos 

quimicamente polimerizados. Além da vantagem de permitir polimerização 

química em áreas profundas onde a luz é atenuada, esses cimentos também 

mostram propriedades mecânicas superiores, assim como força flexural, 

módulo de elasticidade, dureza e grau de conversão, em comparação ao 

cimento foto ativado ou de cura exclusivamente química. No entanto, cimentos 

de cura dual possuem em sua composição aminas terciárias aromáticas, que 

podem comprometer, por meio de sua oxidação, a estabilidade de cor da 

restauração (ARCHEGAS, 2011). 

Manetti, em 2012, pesquisou a estabilidade de cor de 

laminados de e-max (de 0,5 e 0,8 mm) cimentados com Variolink 2 e Variolink 



51 
 

Venner e observou que os espécimes ficaram mais luminosos depois da 

cimentação, depois de sete dias eles estabilizaram a cor e não apresentaram 

diferença estatisticamente significante após a termociclagem. Na 

termociclagem, os dois cimentos diminuíram a luminosidade, porém sem 

diferença estatística. 

                            Magne e Belser (2003), afirmam que os cimentos de cura 

dual não devem ser utilizados para cimentar restaurações cerâmicas com 

espessura inferior a 2 mm. Essa afirmativa é baseada, entre outras 

propriedades, na instabilidade da cor do material, que ocorre devido à 

degradação da amina terciária presente em sua composição. No estudo de 

Manetti (2012), é possível afirmar que essa alteração de cor não foi 

significativa, e que esses resultados podem estar relacionados com a 

polimerização adequada dos agentes cimentantes. A alta intensidade de luz e o 

maior tempo de polimerização descritos na metodologia deste estudo 

possivelmente permitiram grau de conversão suficiente para evitar monômeros 

residuais no compósito. Além disso, a capacidade de alguns fotoiniciadores em 

dissociar o grupo cromóforo (parte da molécula responsável por sua cor), 

também explica este resultado. Janda et al. (2007), observaram forte influência 

da unidade fotoativadora e do tempo de fotoativação na alteração de cor. A 

exposição de compósitos à luz halógena permitiu melhor conversão da 

canforoquinona, comparado com plasma. O cimento resinoso dual mesmo 

apresentando características de cura química, a opção pela fotoativação é uma 

etapa fundamental para garantir boa propriedade mecânica e estabilidade da 

cor deste material. Portanto, uma fotoativação adequada, possivelmente 

permite menor alteração da cor do material resinoso. 

Pires-de-Souza et al. (2007), realizaram um estudo in vitro avaliando a 

estabilidade de cor de três cimentos resinosos de dois tons diferentes (A3 e A1) 

utilizando uma fonte de quartzo de tungstênio halógeno (QTH) e um diodo 

emissor de luz (LED). Os autores puderam concluir que a ativação de 

determinados compósitos com unidades polimerizadoras de alta intensidade 

garante maior estabilidade da cor e menor quantidade de amarelo residual.  

                          A utilização de diferentes tonalidades de cimento resinoso 

influencia no resultado de restaurações cerâmicas delgadas por permitirem 

maior passagem de luz, e portanto apresentarem efeitos ópticos nítidos. 
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7. CONCLUSÃO 

                           O sucesso de um tratamento estético depende não somente 

do manejo clínico, mas também da adoção de um protocolo envolvendo 

diagnóstico, planejamento, sequência clínica e escolha correta dos materiais. O 

conhecimento técnico e teórico deve ser de domínio do cirurgião dentista para 

definir as indicações e limitações inerentes a cada paciente. Podemos verificar 

por meio deste trabalho o protocolo clínico adotado para estabelecer a estética 

desejada de dentes anteriores superiores, com o auxílio imprescindível das 

pastas de prova try in, que permitiram a escolha da melhor tonalidade de 

cimento resinoso previamente a cimentação final dos laminados. Ao final do 

tratamento obteve-se sucesso clínico e satisfação da paciente. 
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