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RESUMO
Diante do surgimento de cerâmicas vítreas reforçadas com zircônia, das
vantagens estéticas e mecânicas atribuídas a esse material, faz-se necessário
avaliar sua eficácia na confecção de restaurações anteriores, desse modo, o
objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de reabilitação estética anterior
usando cerâmicas vítreas reforçadas com zircônia. Paciente do gênero masculino,
30 anos, compareceu à clínica de Prótese Fixa da Faculdade de Odontologia de
Araçatuba – FOA/UNESP insatisfeito com a aparência do seu sorriso. No exame
clínico, foi constatado a presença de facetas em resina composta nos dentes 11,
12, 21, 22, as quais apresentavam estética insatisfatória devido grande alteração
de cor, contornos e formatos dentários desproporcionais. O tratamento proposto foi
a confecção de duas coroas totais (elementos 11 e 21), duas facetas (elementos
12 e 22) e duas lentes de contato (elementos 13 e 23). As peças definitivas foram
confeccionadas utilizando a cerâmica de silicato de lítio reforçada com zircônia. Os
passos clínicos realizados foram: enceramento diagnóstico, mock up, remoção das
restaurações em resina composta, preparo dos elementos, moldagem com silicone
de adição, provisórios, confecção das peças pelo sistema CAD/CAM, provas e
ajustes, cimentação resinosa com o sistema Variolink® N (Ivoclar Vivadent), ajuste
oclusal e orientação de higienização. Conclui-se que reabilitação oral anterior com
a utilização da cerâmica silicato de lítio reforçado por zircônia é uma alternativa de
tratamento eficiente, capaz de proporcionar resultado esteticamente favorável,
harmônico e funcional para o sorriso do paciente.

Palavras-chave: Estética dentária, Materiais dentários, Reabilitação bucal

NUNES, T. Funcional and aesthetic rehabilitation using metal-free
prostheses. 2020. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) –
Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2020.

ABSTRACT
In front of the emergence of glass ceramics reinforced with zirconia, he aesthetic
and mechanical advantages attributed to this material, it is necessary to evaluate
its effectiveness in the manufacture of previous restorations. Thus, this work aims
to report a clinical case of previous aesthetic rehabilitation using glass ceramics
reinforced with zirconia. 30-year-old male patient attended the clinic of Prostheses
the University of Odontology of Araçatuba – FOA/UNESP dissatisfied with the
appearance of his smile. In the clinical exam, it was found the presence of
composite resin veneers on teeth 11, 12, 21, 22; which presented unsatisfactory
aesthetics due to major color changes, outlines and disproportionate dental
shapes. The treatment proposed was the making of two full crowns (elements 11
and 21), two facets (elements 12 and 22) and two contact lenses (elements 13 and
23). The definitive pieces were made using zirconia-reinforced lithium silicate
ceramics. The clinical steps taken were: diagnostic waxing, mock up, removal of
composite resin restorations, preparation of the elements, molding with additional
silicone, provisionals, making of the pieces using the CAD / CAM system, tests and
adjustments, resin cementation with the Variolink® N system (Ivoclar Vivadent) ,
occlusal adjustment and hygiene guidance. It is concluded that previous oral
rehabilitation using zircon-reinforced lithium silicate ceramics is an efficiente
alternative treatment and capable to provide aesthetically favorable, harmonic and
functional result for the patient's smile.

Keywords: Dental aesthetics, Dental materials, Oral rehabilitation
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1 INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos na Odontologia possibilitaram evoluções
constantes dos materiais e aparelhos usados para confecção de próteses parciais
fixas. Essas tecnologias proporcionam mais rapidez e precisão na confecção de
restaurações protéticas altamente estéticas, cada vez mais parecidas com os
dentes naturais. Nos últimos anos, há consenso de que a estética tem papel
fundamental na reabilitação protética, principalmente nos dentes anteriores, visto
que os pacientes estão cada vez mais preocupados em ter um sorriso bonito,
harmônico e saudável. No entanto, a reabilitação anterior é um desafio, devido a
grande dificuldade em reproduzir um sorriso harmônico e mimetizar o aspecto
natural dos dentes. Para obter resultado satisfatório é necessário ter conhecimento
das técnicas, materiais disponíveis e da condição clínica de cada paciente.1,2,3
Diante disso, o tipo de cerâmica usada na confecção das próteses
anteriores possui alto impacto no resultado final do tratamento. As cerâmicas
vítreas para sistema CAD/CAM têm sido indicadas para confecção de
restaurações estéticas em virtude de suas boas propriedades mecânicas,
biológicas e excelente estética.4,5,6 Um dos materiais altamente utilizado é o
dissilicato de lítio, devido às boas propriedades, tanto físico-mecânicas quanto
estéticas7 e uma boa longevidade.8 Para tal, apresentam alta porcentagem de
matriz vítrea em sua composição, que pode resultar em maior friabilidade e baixa
resistência à tração.4
Com o intuito de obter cerâmicas estéticas e com melhores
propriedades mecânicas, foram desenvolvidas as novas cerâmicas vítreas
reforçadas com zircônia. Dentre as disponíveis no mercado, a cerâmica à base de
silicato de lítio reforçado por óxido de zircônio é a mais promissora, prometendo
unir as principais vantagens das duas cerâmicas. 4,9,10Essas apresentam
propriedades

estéticas

satisfatórias

em

termos

de

fluorescência

e

opalescência11,12, além disso, possui resistência flexural 4 vezes maior que as
cerâmicas vítreas convencionais feldspáticas.4
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2 PROPOSIÇÃO
Diante do surgimento de cerâmicas vítreas reforçadas com zircônia, das
vantagens estéticas e mecânicas atribuídas a esse material, faz-se necessário
avaliar sua eficácia na confecção de restaurações anteriores, desse modo, o
objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico de reabilitação estética anterior
usando cerâmicas vítreas reforçadas com zircônia.
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4 RELATO DE CASO
Paciente M.C., de 30 anos, gênero masculino compareceu a clínica de
Prótese Parcial Fixa da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – FOA/UNESP,
insatisfeito com a aparência do seu sorriso. No exame clínico inicial verificou-se a
presença de facetas em resina composta nos dentes 11, 12, 21, 22, as quais
apresentavam estética insatisfatória devido grande alteração de cor, contornos e
formatos dentários desproporcionais (Figura 1).
Figura 1 - Aspecto clínico inicial: facetas em resina composta com estética
insatisfatória

Fonte: Autor

Durante análise oclusal, foi constatado que o paciente era classe III
compensado através de tratamento ortodôntico com interferência no guia incisal.
Dessa forma, foram feitos ajustes e desgastes necessários para correção oclusal
(Figuras 2).
Figura 2 - Pontos de interferência oclusal

Fonte: Autor
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Após a confecção de modelos de estudo, foi realizado uma bateria de
fotos para auxiliar no do plano de tratamento. Os modelos foram montados em
articulador semi-ajustável (Bio-Art), o qual foi encaminhado para laboratório
juntamente com as orientações e fotografias para que fosse confeccionado o
enceramento diagnóstico. Posteriormente, foi realizado o ensaio estético das
restaurações finais (mock up) para transferir a forma e comprimento dos dentes do
enceramento diagnóstico para a boca do paciente. Para a confecção do mock up,
utilizou-se um guia de silicone confeccionado sobre o modelo encerado que foi
preenchido com resina bisacrílica na cor A1 (Protemp 4 - 3M ESPE), levado em
posição sobre os dentes previamente isolados com vaselina sólida. Após 4 minutos
de polimerização do material, foi retirada a guia de silicone, removido os excessos e
realizado o polimento (Figura 3). Nessa etapa, foi avaliada a forma e tamanho dos
dentes e discutido com o paciente a necessidade
o

de

alterações.

Além

disso,

ensaio estético possibilita maior previsibilidade do tratamento e se esse está

compatível com as expectativas do paciente. Após aprovação do paciente do
resultado obtido no ensaio, seguiu-se para execução do tratamento proposto que foi
a confecção de duas coroas totais (elementos 11 e 21), duas facetas (elementos 12
e 22) e duas lentes de contato (elementos 13 e 23).
Figura 3 - Resultado obtido no ensaio estético

Fonte: Autor

Para auxiliar no desgaste dos dentes durante o preparo, os dentes a
serem preparados foram marcados com caneta vermelha para melhor visualização
do desgaste (Figura 4). Os preparos dentários foram realizados com a broca
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diamantada 4141 (KG – Sorensen) com irrigação abundante (Figura 5). Outro guia
em silicone foi utilizado para orientar a quantidade de degastes nos elementos
dentários. (Figura 6). Todos os preparos receberam acabamento com discos
abrasivos Sof-Lex Pop-On (3M-ESPE) para remoção de superfícies irregulares,
áreas retentivas e ângulos vivos (Figura 7).

Figura 4 - Marcações com caneta vermelha para visualização dos desgastes

Fonte: Autor

Figura 5 - Canaletas no sentido mésio-distal

Fonte: Autor
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Figura 6 - Guia de silicone em posição para auxiliar nos desgastes

Fonte: Autor

Figura 7 - Preparos finalizados

Fonte: Autor

Com os preparos finalizados, foi realizado o afastamento do tecido
gengival. Para tal o primeiro fio de retrator Ultrapak® #000 (Ultradent) embebido em
solução hemostática foi posicionado delicadamente no sulco gengival, seguido do
segundo fio retrator Ultrapak® #00 (Ultradent) seco (Figura 8). Em seguida, foi feita
moldagem de trabalho dos preparos pela técnica da dupla impressão com silicone
de adição Primeiro foi realizada a moldagem preliminar com silicone de massa
densa (Express XT- 3M-ESPE), seguido por uma segunda impressão usando
material leve (Express XT - 3M-ESPE) (Figuras 9). O segundo fio deve ser
removido no ato da moldagem com o silicone de consistência leve, permitindo
assim que o material leve preencha todo espaço do sulco gengival e reproduza
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fielmente os términos cervicais proporcionando peças bem adaptadas, sem
excesso ou falta de material. Após a polimerização do material a moldeira foi
removida da boca, o primeiro fio foi removido e os preparos foram lavados com jatos
de água. Nessa sessão também foi realizado o registro oclusal com silicone de
adição para registro (O-Bite DMG, Elbgaustraße, Alemanha), para permitir que os
modelos fossem montados em articulador semi-ajustável.
Figura 8 – Inserção do fio retrator para o ato da moldagem

Fonte: Autor

Figura 9 - Moldagem pela técnica de dupla impressão

Fonte: Autor

Posteriormente a moldagem, foi selecionada a cor, utilizando a Escala de
Cores Vita Classical (Wilcos) (Figura 10), foram realizadas várias fotografias com a
escala de cor selecionada. O molde foi encaminhado para o laboratório juntamente
com o modelo encerado, as fotos do sorriso do paciente, fotos da seleção da cor.
Enquanto as peças definitivas foram confeccionadas, o paciente utilizou provisórios
em resina bisacrílica reproduzido através do guia de silicone confeccionado a partir
do enceramento diagnóstico. Para o posicionamento dos provisórios, aplicou-se
ácido e primer adesivo, e levou em posição o guia de silicone preenchido com a
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resina bisacrílica (Protemp 4 - 3M ESPE) (Figuras 11 e 12).
Figura 10 - Seleção da cor da peça

Fonte: Autor

Figura 11 - Aplicação do ácido

Fonte: Autor
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Figura 12 - Provisórios instalados em resina bisacrílica

Fonte: Autor

As peças definitivas foram confeccionadas utilizando a cerâmica de
silicato de lítio reforçada com zircônia (Celtra Duo® - Dentsply Sirona). Em seguida,
foram realizados a prova das peças, os ajustes necessários, a aprovação do e a
cimentação. Previamente a cimentação foi feito a seleção da cor do cimento por
meio do kit try in.
As etapas do protocolo de cimentação foram:
• Preparo do remanescente
1. Isolamento relativo;
2. Profilaxia com pedra pomes (SSWhite Duflex, RJ, Brasil) e escova de
Robinson reta (American Burrs, SC, Brasil) em todos os pilares;
3. Lavagem com jato de água e secos com jatos de ar;
4. Aplicação do ácido fosfórico a 37% (Condac 37, FGM Produtos
Odontológicos Ltda, SC, Brasil) em dentina por 15 segundos (Figura 13);
5. Lavagem e secagem com algodão;
6. Aplicação do primer e adesivo Adper Single Bond 2 (3M, Minnesota,
EUA) com a ajuda de um Microbrush® Regular (2,0 mm);
7. Fotopolimerização por 20s (Bluephase N - Ivoclar Vivadent, SP,
Brasil) em todas as faces.
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Figura 13 - Aplicação de ácido fosfórico a 37%

Fonte: Autor

• Preparo da peça protética
1. Aplicação com ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos (Figura 14)
2. Lavagem e secagem com jatos de ar;
3. Silanização com Monobond N Universal (Ivoclar Vivadent, SP, Brasil)
por 1 minuto (Figura 14);
4. Inserção do cimento resinoso dual Variolink® N (Ivoclar Vivadent, SP,
Brasil) na cor Transparent, manipulado e inseridoem pequenas quantidades no
interior das peças com espátula nº1, as quais foram levadas em posição sob
pressão positiva constante (Figura 15);
5. Fotopolimerização rápida por 5 segundos para remoção dos
excessos de cimento com auxílio de lâmina de bisturi (Figura 16);
6. Fotopolimerização por mais 30 segundos, por cada face da peça
(Bluephase N - Ivoclar Vivadent, SP, Brasil) (Figura 17);
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Figura 14 – A - aplicação com ácido fluorídrico a 10% por 20 segundos e Bsilanização por 1 minuto

A

B
Fonte: Autor

Figura 15 - Cimentação das peças, A – condicionamento do remanescente dental,
B – posicionamento da peça com o cimento resinoso, C – resultado imediato, D –
avaliação da cimentação.
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Figura 16 - Remoção dos excessos de cimento com auxílio de lâmina de bisturi

Fonte: Autor

Figura 17 - Fotopolimerização por mais 30 segundos, por cada face da peça

Fonte: Autor

Após a instalação das próteses foi realizado um adequado e minucioso
ajuste oclusal com auxílio de papel carbono (Accu Film – Parkell) para evitar forças
excessivas sobre a cerâmica e dentes. Além disso, foi verificado a adaptação das
peças protéticas e avaliado a estética. O paciente foi orientado quanto à
higienização e cuidados na alimentação com o intuito de evitar futuros problemas
de fraturas e descolamento das próteses.
Na sequência, pode-se observar o aspecto final do tratamento,
demonstrando resultado esteticamente favorável e harmônico para o sorriso do
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paciente (Figuras 18 e 19).
Figura 18 - Aspecto clínico final

Fonte: Autor

Figura 19 - Aspecto clínico final

Fonte: Autor
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3 DISCUSSÃO
O sucesso da reabilitação estética anterior depende da integração de
diversas técnicas e materiais que estão em constante evolução. 1-3 Atualmente, há
diversos tipos de cerâmicas disponíveis para reabilitação estética anterior, capazes
de reproduzir com grande perfeição as características estéticas dos dentes
naturais, restabelecendo não apenas um sorriso harmônico como também funcional
para os pacientes.1,13 No entanto, apesar das excelentes propriedades mecânicas,
biológicas e estéticas que as cerâmicas para coroas livres de metal apresentam,
ainda não existe um sistema que mostre todas as propriedades ideais, pois há
características predominantes de acordo com a composição da cerâmica, sendo
fundamental ter conhecimento e saber as indicações para cada caso clínico.
Em casos de reabilitação estética anterior a cerâmica de dissilicato de
lítio tem sido amplamente utilizada com resultados satisfatórios, devido suas boas
propriedades estéticas e mecânicas.4,5,6 O dissilicato de lítio é um sistema cerâmico
composto por cristais de dissilicato de lítio que são embebidos e unidos à matriz de
vidro (cerâmica vítrea), numa proporção de aproximadamente 70% por cristais de
dissilicato de lítio e 30% de vidro.14 Essa composição proporciona muito
translucidez a cerâmica, sabe-se que quanto mais translúcida for a cerâmica, mais
adequada será sua indicação para situações com extrema exigência estética. 7 Por
outro lado, translucidez e resistência são propriedades inversamente proporcionais.
Embora a cerâmica de dissilicato de lítio apresente resistência à fratura
moderadamente alta, as mesmas são suscetíveis a trincas e lascamentos.4,10 O que
pode limitar a sobrevida das restaurações a médio e longo prazo.15
No caso clínico em questão, após analisar a condição oclusal,
expectativas e necessidades do paciente, verificou-se primordial para o sucesso do
tratamento que o material usado para confecção das coroas anteriores tivesse
excelente estética associada com alta resistência mecânica, diante disso, o material
escolhido foi a cerâmica de silicato de lítio reforçado com zircônia.
A cerâmica de silicato de lítio reforçada com dióxido de zircônio
reforçada com 10% de cristais de zircônia foi desenvolvida para o sistema
CAD/CAM e introduzida recentemente no mercado. Essa cerâmica apresenta
melhoras nas propriedades mecânicas dada pela presença do dióxido de zircônio,
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sem perder as propriedades ópticas da fase vítrea do silicato de lítio. 4,9,10
A sua superioridade mecânica deve-se a sua complexa microestrutura
composta por metassilicato de lítio e cristrais de ortofosfato de lítio embebidas
numa matriz vítrea de zircônia, apresentando cristais 4-6 vezes menores do que os
cristais do dissilicato de lítio. Ainda, devido a uma dispersão homogênea da zircônia
na matriz vítrea, o material apresenta também maior força flexural (em média,
100MPA superior) e alta resistência a fratura e fissuras exibindo grande
longevidade em comparação com a cerâmica de dissilicato de lítio.4
Com sua excelente resistência flexural e módulo de elasticidade, o
silicato de lítio reforçado com zircônia confere maior segurança quanto à possível
propagação de fissuras, aumentando a sobrevida do material 16,17, uma vez que a
força exercida sobre o material vai ser propagada de forma mais simétrica 4,5 Essas
propriedades se enquadram perfeitamente no caso clinico, uma vez que o paciente
apresentava disfunção oclusal, que apesar de corrigida previamente à instalação
das próteses, previne possíveis fraturas devido à alta resistência do material. Em
reabilitação estética anterior é importante avaliar a necessidade de ajuste oclusal
prévio. No presente caso clínico, havia interferência na guia incisal, o que poderia
causar problemas oclusais a longo prazo. O desgaste seletivo é o procedimento
para ajuste oclusal, pelo qual as superfícies dos dentes são precisamente alteradas
para melhorar o padrão geral de contato oclusal. Sendo indicado pois se enquadra
como tratamento associado a mudanças oclusais significativas.18
A estética do sorriso é baseada principalmente nas propriedades ópticas
que segundo Kurt, et al. (2019),19 a translucidez, opalescência e taxa de contraste
são os fatores importantes para conferir fidelidade as restaurações cerâmicas.
Ainda segundo os autores a cerâmica de silicato de lítio reforçada com zircônia
exibe maior valor de opalescência e translucidez quando comparado ao dissilicato
de lítio em razão de um alto teor de vidro em sua composição. Ao avaliar o aspecto
clínico final das restaurações do presente estudo, observou-se que as coroas de
silicato de lítio reforçado por zircônia apresentam translucidez satisfatória atendendo
com exatidão a queixa em relação a estética dos dentes naturais do paciente.
O sucesso do tratamento reabilitado é baseado em aspectos mecânicos,
biológicos, oclusais, estéticos e na longevidade clínica. Em virtude da cerâmica de
silicato de lítio reforçada com zircônia ser relativamente nova faz-se necessário a
realização de mais estudos clínicos em longo prazo para comprovar sua eficiência

23

clínica.
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4 CONCLUSÃO
Conclui-se que reabilitação oral anterior com a utilização da cerâmica
silicato de lítio reforçado por zircônia é uma alternativa de tratamento eficiente,
capaz de proporcionar resultado esteticamente favorável, harmônico e funcional
para o sorriso do paciente.
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