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Facetas x Coroas Cerâmicas: 
A Odontologia Conservadora 
Elimina as Coroas Cerâmicas?

Laminate veneers x ceramic crowns: Does conservative dentistry eliminate 
ceramic crowns?

RESUMO
A priorização de procedimentos mais conservadores e 

menos invasivos às estruturas dentárias tem gerado dificulda-

des no momento da definição do planejamento em relação ao 

tipo de preparo para dentes anteriores. Este artigo apresenta 

dois casos clínicos, esclarecendo a real indicação, vantagens, 

desvantagens e limitações das coroas totais e das facetas ce-

râmicas. Ambas as opções (coroas e facetas cerâmicas), corre-

tamente indicadas, promovem tratamentos efetivos, entretanto, 

devem-se considerar as limitações dos materiais selecionados e 

o remanescente dental disponível, no intuito de instituir o melhor 

plano de tratamento a ser executado e de se estabelecer previ-

sibilidade e longevidade do resultado.

PALAVRAS-CHAVES 
Preparo da cavidade dentária. Cerâmica. Estética.

ABSTRACT
The choice for more conservative and less invasive res-

torative procedures for the tooth structure have led to difficulties 

when defining treatment planning for this type of preparation for 

anterior teeth. The current article aims to present two case re-

ports, clarifying the real indication, advantages, disadvantages 

and limitations of ceramic crowns and laminate veneers. Both 

treatment options (crowns or laminate veneers) enable the most 

pleasant aesthetic results when correctly indicated. 

KEYWORDS
Dental cavity preparation. Ceramics. Esthetic. 

INTRODUÇÃO 
O princípio fundamental na substituição de estrutu-

ra dental ausente é a restauração da função e estética. Dada 

sua confiabilidade e durabilidade, reabilitações em coroa total 

que utilizam modelos de preparo convencional caracterizam-se 

como tratamento de escolha para restaurações de dentes an-

teriores.1 No entanto, essa técnica exige desgaste considerável 

da estrutura dentária, contrariando os novos preceitos do con-

servadorismo.
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O advento de novos sistemas cerâmicos, bem como o 

avanço de técnicas e materiais de cimentação adesiva, possibili-

tou a execução de procedimentos cada vez mais conservadores 

e menos invasivos, gerando importantes benefícios, tais como 

preparo cavitário mínimo ou inexistente e retenção obtida por 

adesão e estética. Definitivamente, os recentes materiais reabi-

litadores adesivos permitiram a realização dos novos princípios 

restauradores: 1) máxima preservação; 2) máxima prevenção; 

e 3) mínima restauração ou intervenção.2 Esse contexto promo-

ve mudança radical no que concerne ao preparo cavitário, en-

tretanto, permanece a dúvida se esse novo conceito se aplica 

aos preparos para restaurações indiretas em dentes anteriores, 

substituindo os convecionais preparos para coroa total. 

A coroa total protética é definida pela modificação da ge-

ometria de todas as faces do dente, o que dá condições para 

que uma nova coroa possa ser assentada sobre ele e possibilita 

proteção e reforço ao remanescente dental.3 Já a faceta consis-

te na “substituição” da porção visível do esmalte por um material 

que é fortemente unido à superfície dental.4

Preparos dentais para facetas, quando comparados aos 

preparos para coroas totais, são mais conservadores.5-6 Dessa 

forma, as preparações dentárias clássicas tornaram-se atípicas, 

mais conservadoras e reversíveis.7 Vale lembrar, contudo, que, 

mesmo ao se utilizar procedimentos mais invasivos, a capaci-

dade adesiva do material restaurador (cerâmica) permite que a 

distribuição de tensões na estrutura restaurada seja mais próxi-

ma da realidade, caso esse material tenha propriedades mecâ-

nicas semelhantes às da estrutura por ele reposta.8 

Apesar de a literatura idealizar a utilização de técnicas 

ultraconservadoras, este artigo apresenta dois casos clínicos, 

para esclarecer a real indicação, as vantagens, desvantagens e 

limitações das coroas totais e facetas cerâmicas. 

REVISÃO DE LITERATURA
Abordagens tradicionais de tratamento preconizariam a 

remoção de grandes quantidades de estrutura dentária sadia, 

com efeitos adversos à polpa, ao periodonto e à biomecânica 

da coroa. A opção pelo uso da tecnologia adesiva permitiu pre-

servação máxima de tecidos, o que também contribuiu para a 

absoluta satisfação dos pacientes. Para discussão compreen-

sível das indicações das facetas cerâmicas e coroas totais na 

odontologia atual, deve-se incluir um contexto sobre considera-

ções biológicas, mecânicas, funcionais e estéticas.9

As características físicas e mecânicas do material a ser 

escolhido como substituto da estrutura dental, tais como resis-

tência e módulo de elasticidade, apresentam relação importante 

com a preservação da estrutura dental remanescente.10 Aliada 

às características do material, a condição do remanescente 

dental deve ser considerada. A quantidade de remanescente 

dental e a cor do substrato são determinantes para o delinea-

mento do preparo para restaurações indiretas, assim como para 

a seleção do sistema cerâmico a ser utilizado.

Conceitualmente, pacientes que apresentam diastemas, 

unitários ou múltiplos, e que não apresentam alterações de cor 

dispensam o uso de coroas cerâmicas totais. Em 1996, obser-

vou-se11 que, quando as restaurações estéticas não necessitam 

mascarar a cor de fundo do dente, praticamente se elimina a 

necessidade de qualquer tipo de preparo dental. A estética obti-

da pelos laminados, em conjunto com a alta resistência adesiva 

da cerâmica condicionada e a possibilidade de se reduzir as 

tensões provenientes da oclusão sobre a ela, torna o laminado 

cerâmico excelente opção para se obter estética e função com 

máxima preservação dentária. 

Com relação ao tipo de término, pesquisadores12 de-

monstraram que término em lâmina de faca produz as menores 

tensões nos laminados cerâmicos. O tipo de preparo tende a 

apresentar melhores resultados com recobrimento palatino, o 

qual gera melhor distribuição de tensões.13 Ambos os estudos 

empregaram simulações com cerâmicas aluminizadas, que 

têm naturalmente menor capacidade adesiva e alta rigidez, o 

que desfavorece sua aplicação aos laminados sugeridos no 

presente artigo. Ao trabalhar com a cerâmica Empress (Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein), pesquisadores14 mostraram que o pre-

paro com recobrimento palatino desgasta mais estrutura dental 

e torna o conjunto dente-restauração menos resistente do que 

quando se prepara somente a face vestibular. Entretanto, outros 

trabalhos demonstram não haver diferença em termos de resis-

tência entre os preparos selecionados para as facetas.15

Além disso, os preparos dentais para facetas indiretas, 

quando comparados com os preparos para coroas totais, são 

mais conservadores, e os contatos proximais e oclusais perma-

necem amplamente inalterados.6 O dente é, portanto, menos 

propício a fraturar ou alterar sua posição, e o potencial para en-

volvimento pulpar é reduzido, em comparação com as técnicas 

de preparo para coroas totais.6 A superfície palatina dos dentes 

incisivos superiores permanece, na maior parte das vezes, in-

tocada, o que reduz o potencial para inadvertida alteração da 

guia anterior.5 

Sempre que for possível, o preparo para o laminado de 

cerâmica deve ficar limitado ao esmalte, evitando-se o frequente 

envolvimento da dentina.16 A profundidade deve variar conforme 

a necessidade, em termos de posição dental, grau de escure-

cimento do substrato e resistência da cerâmica empregada. 

Algum tipo de preparo deve haver na superfície dentária a ser 

recoberta por laminados cerâmicos.17-22 Deve-se executar um 

preparo de pelo menos 0,5mm, excetuando-se a região cervical, 

em decorrência da delgada espessura de esmalte.23 A confec-

ção de um preparo mínimo melhora a retenção física, torna o 
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contorno imperceptível, facilita o assentamento e posicionamen-

to adequados, bem como a obtenção da cor.24 O acabamento 

com preparo é mais rápido e limitado, facilita a camuflagem da 

coloração dental, tanto cervical quanto no espaço interproximal.

RELATO DE CASO
CASO CLÍNICO 1

Paciente de 32 anos, gênero feminino, procurou aten-

dimento odontológico relatando que havia concluído seu trata-

mento ortodôntico, mas apresentava insatisfação com a apa-

rência estética de seu sorriso (Fig. 1). Anamnese, exame clínico 

e fotografias intraorais revelaram presença de restaurações 

deficientes amplas nos dentes 11 e 21 e pequenas restaura-

ções com resina composta nos dentes 12 e 22. As figuras 2 

e 3 revelam em detalhe o grau de escurecimento dos dentes 

11, 21 e 22. Na avaliação radiográfica, foi observado tratamento 

endodôntico bem-sucedido e sem necessidade de retratamento 

nos dentes 11, 21 e 22, permitindo a continuidade do tratamento 

restaurador. 

Diante das informações obtidas, observou-se que os ele-

mentos 11 e 21 apresentavam remanescente dental escurecido 

e pouca estrutura dental sadia, sendo necessária a instalação 

de pinos intrarradiculares para possibilitar a retenção do material 

restaurador. Apesar do grau de escurecimento do elemento 22, 

este se apresentava com considerável quantidade de estrutura 

dental sadia. Os caninos apresentavam uma bossa vestibular 

pronunciada, que provocava desarmonia no conjunto (Fig. 1-3). 

Dessa forma, definiu-se como planejamento: 1) associação de 

técnicas de clareamento dental caseiro e profissional, superior 

e inferior; 2) instalação de pinos de fibra de vidro nos elementos 

11 e 21; 3) substituição da restauração classe III na mesial do 

elemento 12; 4) preparo para coroas totais unitárias nos dentes 

11 e 21, faceta convencional no dente 22 e faceta minimamente 

invasiva nos dentes 12, 13 e 23; 5) moldagem dos preparos; 6) 

instalação de elementos provisórios e; 7) cimentação das cerâ-

micas. 

Inicialmente, realizou-se clareamento profissional com 

agente clareador (Opalescence Xtra Boost, Ultradent, EUA) à 

base de peróxido de hidrogênio a 35%, aplicado sobre a super-

fície vestibular dos dentes a ser clareados, simultaneamente nos 

arcos superior e inferior. O gel clareador é composto por duas 

seringas, uma com peróxido de hidrogênio e outra com ativador. 

A mistura do gel clareador obedeceu às normas do fabricante. 

Acoplaram-se as duas bisnagas e misturou-se o peróxido de 

Figura 1: Aspecto inicial do sorriso.

Figura 3: Detalhe do alto grau de comprometimento estético.

Figura 2: Observe o escurecimento dos dentes 11 e 21, presença de 
restaurações deficientes e bossa proeminente dos caninos.
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hidrogênio com o ativador por 50 vezes, o qual foi aplicado, com 

ponteira, sobre a superfície vestibular dos dentes a ser clarea-

dos, por 45 minutos. Nenhuma fonte de luz foi aplicada.

Em seguida, realizou-se complementação da técnica 

com clareamento caseiro, utilizando-se peróxido de carbamida 

a 15% (Opalescence 15% PF, Ultradent) durante duas horas por 

dia, por 16 dias. Então, cimentaram-se os pinos de fibra de vidro 

nos dentes 11 e 21 com cimento resinoso. Inicialmente, o pino 

(Exacto 2, Angelus, Brasil) foi testado e adaptado ao preparo 

executado, não ficaram espaços adjacentes consideráveis entre 

o pino e as paredes laterais radiculares, assim como entre o tér-

mino do pino e a guta-percha. Na seqüência, realizou-se limpeza 

superficial do pino de fibra de vidro com álcool e aplicação de si-

lano (Prosil, FGM, Brasil), utilizando-se microaplicadores descar-

táveis. Após um minuto, o pino foi seco com jato de ar por cinco 

segundos, para posterior aplicação e fotoativação do adesivo do 

sistema (Scotchbond Multi Purpose Plus, 3M ESPE, EUA) por 20 

segundos, utilizando-se unidade fotoativadora de luz halógena 

(XL 3000, 3M ESPE), com intensidade de 700mW/cm2.

O cimento resinoso autoadesivo (RelyX U100, 3M ESPE), 

na cor A2, foi dispensado sobre papel impermeável, em com-

primentos iguais, e manipulado por 20 segundos. O cimento 

manipulado foi aplicado sobre a superfície do retentor e o con-

junto, em seguida, posicionado no interior do conduto, e estabi-

lizado manualmente. Foram removidos, então, os excessos de 

cimento, utilizando-se espátula para compósito, e, após cinco 

minutos, realizou-se fotoativação por 40 segundos, no sentido 

oclusoapical da raiz.

Na seqüência, a restauração mesiovestibular do dente 

12 foi substituída por uma nova restauração de resina compos-

ta. Logo após, foram feitos os preparos para coroa total unitária 

nos dentes 11 e 21, preparo de faceta convencional no dente 22 

e preparos para facetas minimamente invasivas nos dentes 12, 

13 e 23 (Fig. 4). 

Na mesma sessão, foi realizado o procedimento de mol-

dagem. Optou-se por utilizar silicone de adição (Express XT, 3M 

Figura 4: Aspecto dos preparos finais (coroa dental dos elementos 11 e 21, 
faceta convencional do elemento 22 e facetas com mínimo desgaste de estrutura 
dental dos dentes 13, 12 e 23).

Figura 6: A) Aspecto da coroa fixada a um dispositivo específico para facilitar o manuseio; B) Aplicação do ácido fluorídrico; C) Inserção do silano; D) Aplicação do adesivo; 
e E) Fotoativação.

Figura 7: A) Isolamento relativo do elemento 11; B) Condicionamento com ácido fosfórico a 35%; C) Aplicação de primer; D) Adesivo; e E) Fotopolimerização por 20 
segundos.

Figura 5: Cerâmica reforçada com dissilicato de lítio. 
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Figura 8: Vista lateral direita após cimentação.

Figura 10: Aspecto imediato após cimentação. 

Figura 9: Vista lateral esquerda após cimentação. 

Figura 11: Observe o detalhe final da textura e aspecto vítreo das cerâmicas após 
cimentação, restabelecendo estética e função.

ESPE) e o afastamento gengival, pela técnica do duplo fio, rea-

lizada com fio 00 e 0 (Ultrapack, Ultradent). O fio 00 foi mantido 

no interior do sulco gengival durante a moldagem, removendo-

-se apenas o fio 0. Os moldes obtidos da arcada superior e in-

ferior, o registro de mordida e enceramento diagnóstico foram 

enviados ao laboratório de prótese dentária (ceramista Wilmar 

Porfírio), com a ordem de serviço, que continha as seguintes 

informações: queixa da paciente, mapa cromático, cor deseja-

da, cor do substrato dental, definição do sistema cerâmico (E-

-Max, Ivoclar Vivadent) e informações adicionais sobre forma e 

cor. Imediatamente após a confirmação do trabalho enviado, as 

fotografias iniciais e dos preparos executados foram enviadas 

via Dropbox ao laboratório.

Os elementos 11 e 21 foram restaurados provisoria-

mente, com coroas confeccionadas em resina acrílica autopo-

limerizável, e cimentados provisoriamente (RelyX Temp NE, 3M 

ESPE). Os elementos 13, 12, 22 e 23 foram restaurados provi-

soriamente, com aplicação vestibular de resina composta (Body 

White, Z350 XT, 3M ESPE), sem a aplicação convencional de 

sistema adesivo. 

A Figura 5 revela as características ópticas e os deta-

lhes das coroas e facetas realizadas com sistema E-Max (Ivoclar 

Vivadent). Previamente à cimentação, realizou-se a prova das 

peças com sistema Try-In (RelyX Veneer, 3M ESPE), cor A1, com 

intuito de verificar a influência da cor do cimento no resultado 

final, levando-se em consideração as diferentes colorações dos 

substratos envolvidos. Na seqüência, as superfícies internas 

das coroas cerâmicas foram condicionadas com ácido hidroflu-

orídrico a 4% (Porcelain Etchant, Bisco, EUA), por 60 segundos. 

Em seguida, as peças foram lavadas com abundante 

jato de ar e água e devidamente secas, confirmando-se a re-

moção de resíduos provenientes do condicionamento super-

ficial. Aplicou-se silano (RelyX Ceramic Primer, 3M ESPE) e, 

após um minuto, secou-se com jato de ar por cinco segundos, 

para posterior aplicação e fotoativação do adesivo do sistema 

Scotchbond Multi Purpose Plus (3M ESPE) por 20 segundos, 

utilizando-se unidade fotoativadora de luz halógena (XL 3000, 

3M ESPE) com intensidade de 700mW/cm2 (Fig. 6). As facetas 

cerâmicas foram preparadas e condicionadas, seguindo-se o 

protocolo técnico acima descrito, excetuando-se a etapa de fo-

toativação do adesivo, que foi suprimida e realizada posterior-

mente ao assentamento da peça no dente em questão.

Antes da fixação das restaurações, os dentes foram lim-

pos com pedra-pomes e água, utilizando-se taça de borracha, 

em baixa rotação. Em seguida, inseriu-se fio retrator 00 (Ul-

trapack, Ultradent) em sulco gengival do dente em questão, e 

os dentes adjacentes à cimentação foram protegidos com fita 

de politetrafluoretileno. Para a cimentação adesiva, realizou-se 

condicionamento total do esmalte com ácido fosfórico a 37%, 

durante 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina, e 
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lavagem com jato de ar e água, pelo dobro do tempo. Em se-

guida, aplicou-se primer e adesivo, que foi fotoativado por 20 

segundos (Sistema Scotchbond Multi Purpose, 3M ESPE), uti-

lizando-se unidade fotoativadora de luz halógena (XL 3000, 3M 

ESPE) com intensidade de 700mW/cm2 (Fig.6). Nos elementos 

12, 22, 23 e 13, a ser reabilitados com facetas cerâmicas, o ade-

sivo não foi fotoativado.

A cimentação foi realizada individualmente, incluindo-se 

as etapas de hibridização do preparo, fotopolimerização de 20 

segundos, seguida da remoção dos excessos e fotopolimeri-

zação final. Utilizou-se cimento resinoso dual (RelyX ARC, 3M 

ESPE), cor A1, e, para cimentação das facetas, cimento fotopo-

limerizável (RelyX Veneer, 3M ESPE), cor A1. Observam-se nas 

figuras de 8 a 11 o resultado após cimentação.

CASO CLÍNICO 2

A paciente L. A., de 25 anos, compareceu à clínica par-

ticular insatisfeita com seu sorriso, em função dos manchamen-

tos e forma das restaurações de resina composta realizadas 

havia seis anos, após finalização de tratamento ortodôntico 

(Fig. 12). Ao realizar análise dentofacial, observaram-se: dentes 

alinhados, linha do sorriso média, arco e dentes quadrados, im-

portante espessura gengival e papilas saudáveis. 

Nas figuras 13, 14 e 15 é possível verificar os detalhes da 

microestética, tais como a discrepância da relação largura-com-

primento dos incisivos centrais, maior dominância do elemento 

11 em relação ao contralateral, excesso de área plana do dente 

22, conferindo ilusão óptica de dente mais largo, e desarmonia 

do zênite gengival dos dentes 11 e 21. 

Figura 12: Desarmonia do sorriso em função dos manchamentos e forma 
deficiente das restaurações de resina composta.

Figura 14: Vista lateral direita da condição inicial.

Figura 16: Remoção das restaurações deficientes com ponta diamantada.

Figuras 13: Detalhe do manchamento generalizado, ausência de polimento e 
relação largura-comprimento comprometida.

Figuras 15: Observe os detalhes de forma e polimento deficientes.

Figura 17: Vista oclusal após remoção total das restaurações.
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Diante do delineamento da queixa da paciente e as infor-

mações obtidas via minucioso exame clínico, radiográfico e fo-

tografias extra e intrabucais, realizou-se enceramento diagnós-

tico, para correção dos problemas supracitados. Em seguida, a 

paciente foi submetida a cirurgia plástica gengival no elemento 

11, para correção do zênite gengival.

Preconizou-se, após três semanas de pós-operatório, a 

realização de clareamento caseiro com peróxido de carbamida 

a 15% (Opalescence 15% PF, Ultradent) durante duas horas por 

dia, por 16 dias. Após 45 dias, observou-se condição periodon-

tal saudável e presença de dentes inferiores e superiores poste-

riores mais claros. 

A Figura 16 demonstra a utilização da ponta diamantada 

troncocônica para remoção das resinas compostas deficientes. 

Após remoção total dos compósitos nos seis dentes ântero-

-superiores (Fig. 17-19), observou-se presença de diastemas 

generalizados e presença de estrutura dental hígida, mantendo 

ainda características ópticas e texturas interessantes.

Em seguida, realizou-se a remoção das arestas e dos 

ângulos agudos dos elementos dentais envolvidos no planeja-

mento (13 ao 23) com discos flexíveis (Sof-Lex XT Pop-On, 3M 

ESPE), polimento da estrutura dental com sistemas de borra-

chas à base de óxido de alumínio (Jiffy, Ultradent), usados na 

seqüência decrescente de abrasividade. 

Na mesma sessão, foi realizada moldagem, em duas eta-

pas, com moldeira total e silicona de adição (Express STD, 3M 

ESPE). Na primeira etapa, realizou-se moldagem com o com-

ponente pesado. Após a polimerização, foram confeccionados 

Figuras 18: Obseve que o esmalte natural permanece intacto, sem presença de 
preparo clássico.

Figura 20: Posicionamento do fio retrator previamente à moldagem. 

Figura 22: Aspecto vítreo e fina espessura das facetas cerâmicas, pastilhas.

Figura 19: Sorriso após remoção das restaurações. 

Figuras 21: Aspecto das facetas provisórias confeccionadas com resina Bis-acryl, 
a partir do enceramento.

Figuras 23: Detalhe frontal dos laminados imediatamente após cimentação.
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alívios na região dos preparos, das canaletas e rebordos para 

escoamento do material fluido. Na segunda etapa, procedeu-

-se o afastamento gengival pela técnica de duplo fio, inserindo-

-se inicialmente o fio 00 (Ultrapack, Ultradent) e, em seguida, o 

segundo fio 0 (Ultrapack, Ultradent) (Fig. 20). A próxima etapa 

consistiu na retirada do segundo fio, na imediata colocação do 

material leve sobre os preparos e sobre a primeira moldagem e 

no posicionamento da moldeira, finalizando-se o processo. 

Após obtenção dos moldes, os elementos provisórios fo-

ram confeccionados em resina Bis-acryl (Protemp 4, 3M ESPE), 

utilizando-se como modelo o enceramento previamente realiza-

do (Fig. 21). Os moldes superior e inferior, registro de mordida, 

enceramento diagnóstico, ordem de serviço e fotografias extra 

e intrabucais (via Dropbox) foram enviados ao ceramista, para 

confecção das facetas minimamente invasivas com sistema 

cerâmico Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent), na cor A1, com 

pastilhas TCO (pastilha de alta translucidez, indicada para den-

tes clareados). Esse sistema tem pastilhas com sete níveis de 

translucidez e opacidade adequados para todas as cores da 

escala Vita, bem como para dentes altamente translúcidos ou 

clareados, devendo ser idealmente checado com o ceramista 

responsável. A Figura 22 revela a espessura e o aspecto vítreo 

das lâminas. 

Após 15 dias, os laminados cerâmicos foram provados 

com gel hidrossolúvel ou pasta matizada de prova (RelyX Ven-

ner Try-In, 3M ESPE) de cor A1. Tal procedimento torna-se im-

perativo, em função da delgada espessura do laminado, que 

pode ter seu resultado estético influenciado pela cor do cimento 

resinoso de forma irreversível.

Após cimentação, realizaram-se pequenos desgastes 

para o estabelecimento do equilíbrio oclusal. Em seguida, a 

superfície desgastada foi devidamente polida (Shofu, EUA). O 

resultado final das restaurações é observado nas figuras de 23 

a 27. As facetas cerâmicas resultaram em excelente aspecto es-

tético, devolveram a harmonia para face e sorriso.

DISCUSSÃO
Dentre os materiais restauradores, a cerâmica tem se 

destacado, em função de suas excelentes propriedades ópti-

cas, biocompatibilidade e durabilidade, que possibilitam resta-

belecer cor, forma, textura, alinhamento da estrutura dental per-

dida, e também tem se consolidado como o material que mais 

se assemelha à aparência natural dos dentes.25

Fundamentos de retenção e estabilidade que ficavam 

confiados apenas à altura, inclinação e oposição das paredes 

dos preparos dentários passaram a contar com um forte aliado: 

os cimentos resinosos. Assim, instituiu-se maior preservação da 

estrutura dentária sadia, nas preparações necessárias para a 

reabilitação do órgão dental com restaurações indiretas. Entre-

tanto, torna-se fundamental considerar os critérios de indicação 

para facetas e coroas, de forma a evitarem-se planejamentos 

equivocados. O Quadro 1 expressa indicações, vantagens e 

Figuras 24: Vista lateral direita imediatamente após cimentação.

Figura 26: Sorriso final. Observe o restabelecimento estético e funcional.

Figuras 25: Vista lateral esquerda imediatamente após cimentação. 

Figura 27: Naturalidade e harmonia após finalização do tratamento.
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desvantagens das coroas e facetas cerâmicas.

No primeiro caso relatado, os dentes 11 e 21 apresenta-

vam-se com amplas restaurações de resina composta, tornando 

viável a escolha de coroas cerâmicas como tratamento. Porém, 

em situações clínicas de dentes com pequenas restaurações 

deficientes ou leve escurecimento que envolva a face vestibular, 

harmonia de cor e de forma é mais facilmente alcançada com 

confecção de laminados cerâmicos do que com coroas cerâ-

micas, como ocorre com o dente 22, em que foi necessária a 

confecção de uma faceta convencional. Além disso, preserva-se 

estrutura dental pelo preparo menos invasivo.

Em virtude da delgada espessura das facetas minima-

mente invasivas e da consequente dificuldade técnica de se 

mascarar alterações de cor de estrutura dental com diferentes 

cores e opacidades de cimentos resinosos, a prévia realização 

de clareamento dental do substrato é fundamental para a oti-

mização do resultado estético.26 Pesquisadores26 trabalhando 

com nove cores de dentes e sete cores de cimentos resinosos 

afirmaram que não foi possível mascarar a alteração de cor de 

modo a obter um padrão A1 (escala Vita clássica) com facetas 

em Empress Esthetic (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein), em es-

pessura de 0,5mm.

Além da escolha de cimento adequado, o sucesso des-

sas restaurações dependerá também da correta seleção do ma-

terial cerâmico.27 O grau de translucidez do sistema, baseado 

na cor e no espaço protético do preparo dentário, e sistemas 

translúcidos ou opacos podem favorecer ou não a obtenção de 

melhor resultado estético. No caso clínico 1, utilizou-se o siste-

ma IPS E-Max (Ivoclar Vivadent), que pode ser indicado sobre 

munhões metálicos que oferecem 1,5mm de espaço protético e 

substratos escurecidos. 

O sistema cerâmico injetado IPS Empress Esthetic (Ivo-

clar Vivadent), feito em cerâmica vítrea à base de leucita, uti-

lizado no caso clínico 2, foi desenvolvido especialmente para 

confecção de laminados cerâmicos e coroas anteriores de den-

tes não escurecidos. Esse sistema apresenta propriedades de 

resistência flexural e ao desgaste superiores às das cerâmicas 

tradicionais (ao redor de 160MPa, dados do fabricante), bem 

como confere maior facilidade e rapidez laboratorial de con-

fecção e finalização dos casos propostos, quando comparado 

FACETAS CERÂMICAS

guia canina.

INDICAÇÕES

CONTRA-
-INDICAÇÕES

VANTAGENS

DESVANTAGENS

COROAS CERÂMICAS

Quadro 1: Indicações, vantagens e desvantagens das coroas e facetas cerâmicas.
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com os demais sistemas disponíveis.28-29 As maiores causas de 

falhas das facetas são ligadas a fraturas, microinfiltração e falha 

adesiva.30 Sendo assim, a preocupação com os procedimentos 

adesivos e a obediência ao protocolo de cimentação são funda-

mentais, bem como o tipo de preparo executado. 

Várias pesquisas recomendam o uso de preparos com 

recobrimento palatino, e outras somente o preparo da face ves-

tibular. No caso apresentado, o envolvimento ocorreu mesmo 

sem preparo efetivo, e a extensão do envolvimento dos pre-

paros para facetas em fechamento de diastemas tem maior 

importância no aspecto estético do que funcional, desde que 

se observe ótimo padrão oclusal,31 porque, quanto maior for o 

ângulo do contato entre dente antagonista e dente restaurado, 

mais forças laterais serão produzidas, gerando maiores tensões 

de tração na cerâmica (esse tipo de tensão é o mais danoso 

para os materiais cerâmicos). Quanto maior for a extensão da 

cerâmica que preenche o espaço dos diastemas, maiores serão 

as tensões observadas. Sendo assim, o sucesso biomecânico 

parece depender não exclusivamente do tipo de preparo, fato 

muito controverso na literatura, mas sim do tipo de preparo que 

ofereça melhor padrão oclusal para o paciente em questão. Pa-

cientes com dentes inclinados desfavoravelmente ou com há-

bitos parafuncionais são candidatos a maior índice de falhas, 

devendo ser mais bem tratados com coroas cerâmicas.

CONCLUSÃO
O tipo de preparo a ser selecionado depende da condi-

ção dental inicial apresentada pelo paciente, associada à pos-

sibilidade de preservação de estrutura dental pela utilização de 

recursos e procedimentos adesivos disponíveis. O embate entre 

a indicação de coroas ou facetas deve se restringir puramente 

à definição dos melhores benefícios estéticos e funcionais a ser 

atingidos, considerando-se limitações técnicas, remanescente 

dental e propriedades dos materiais selecionados, para a devi-

da reabilitação estética proposta.
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