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“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com 

classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é 

muito curta, para ser insignificante.”  
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RESUMO 

Introdução: Na atualidade, assiste-se a uma procura constante no que concerne às 

exigências estéticas impostas pelo paciente que, para além de uma dentição saudável e 

funcional, ambiciona um sorriso esteticamente agradável. O exponencial 

desenvolvimento dos materiais dentários e dos sistemas adesivos muito tem contribuído 

para dar resposta a estas necessidades, mimetizando as caraterísticas naturais da dentição 

humana.  

Objetivo: O objetivo deste trabalho consiste em, através da realização de uma revisão 

bibliográfica, comparar as facetas estéticas cerâmicas com as de resina composta pré-

fabricadas, como tratamentos de excelência no que diz respeito à reabilitação de dentes 

esteticamente comprometidos.  

Materiais e métodos: A pesquisa bibliográfica foi efetuada em 3 bases de dados: 

“Pubmed®”; “Scopus®” e “B-on®”, com as seguintes palavras chave: “Prefabricated 

composite resin veneers”; “Ceramic veneers”; “Porcelain veneers”.  

A partir dos resultados foram selecionados 36 artigos para a realização desta revisão, 

respeitando os critérios de inclusão e exclusão. 

Desenvolvimento: As cerâmicas dentárias apresentam um elevado grau de 

biocompatibilidade, alta resistência ao desgaste e uma excelente estabilidade de cor, 

sendo, nos dias de hoje, o material restaurador mais utilizado nos tratamentos com facetas. 

As facetas pré-fabricadas em resina composta surgem como alternativa às cerâmicas, 

apresentando uma técnica de confeção mais simples, através da manipulação de resinas 

compostas nano-híbridas, em que o controlo de determinados parâmetros laboratoriais, 

como a luz, a pressão e temperatura é fundamental. Após a sua manipulação, os materiais 

exibem uma melhor polimerização, um maior grau de conversão associado a menor 

porosidade e defeitos internos, apresentando um resultado estético bastante satisfatório. 

Conclusão: As facetas dentárias apresentam uma multiplicidade de vantagens associadas 

à sua ampla aplicação clínica. 

Apesar do limitado número de estudos presentes na literatura, deve salientar-se que as 

facetas pré-fabricadas em resina composta apresentam vantagens inegáveis, 
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relativamente às cerâmicas e às facetas diretas em resina composta, representando uma 

técnica restauradora promissora. 

Esta técnica restauradora exige do clínico as competências necessárias acerca do 

conhecimento e manipulação dos diferentes materiais restauradores, das suas indicações 

e contraindicações, bem como dos benefícios e limitações deste tratamento minimamente 

invasivo, com vista a obter o melhor plano de tratamento em cada situação clínica. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: “Prefabricated composite resin veneers”; “Ceramic 

veneers”; “Porcelain veneers”. 
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ABSTRACT 

Introduction: Nowadays, there is a constant search for aesthetic requirements imposed 

by the patient, which, in addition to a healthy and functional dentition, aspires to an 

aesthetically pleasing smile. The exponential development of dental materials and 

adhesive systems has greatly contributed to these needs, mimicking the natural 

characteristics of the human dentition.  

Objectives: The main objective of this bibliographical review is to compare the aesthetic 

ceramic veneers with those of prefabricated composite resin, as excellent treatments with 

regard to the rehabilitation of aesthetically compromised teeth. 

Material and Methods: It was searched in 3 diferent data bases: “Pubmed®”; 

“Scopus®” and “B-on ®”, with the following keywords: "Prefabricated composite resin 

veneers"; "Ceramic veneers"; "Porcelain veneers". 

From the results, 36 articles were selected, respecting the inclusion and exclusion criteria. 

Development: Dental ceramics have a high degree of biocompatibility, high wear 

resistance and excellent color stability, being the most used restorative material in veneer 

treatments today. Prefabricated veneers of composite resin appear as an alternative to 

ceramics, presenting a simpler confection technique, through the manipulation of nano-

hybrid composite resins, in which control of certain laboratory parameters such as light, 

pressure and temperature is fundamental. After their manipulation, the materials exhibit 

a better polymerization, a higher degree of conversion associated with lower porosity and 

internal defects, presenting a very satisfactory aesthetic result. 

Conclusion: Dental veneers presents a multitude of advantages associated with its wide 

clinical application. 

Despite the limited number of studies in the literature, it should be noted that prefabricated 

veneers in composite resin have undeniable advantages over ceramics and direct veneers 

in composite resin, representing a promising restorative technique. 

This restorative technique requires of the clinician the necessary skills regarding the 

knowledge and manipulation of the different restorative materials, their indications and 
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contraindications, as well as the benefits and limitations of this minimally invasive 

treatment, in order to obtain the best treatment plan in each clinical situation. 

 

 

KEY-WORDS: “Prefabricated composite resin veneers”; “Ceramic veneers”; “Porcelain 

veneers”. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, assiste-se a uma procura constante no que concerne à satisfação das 

exigências estéticas por parte dos pacientes no âmbito da Medicina Dentária, procurando 

obter não só um sorriso saudável e funcional, mas também agradável do ponto de vista 

estético.(2-4) Deste modo, a reabilitação estética permitiu alcançar não só uma sensação de 

bem-estar físico, como emocional, melhorando assim a qualidade de vida do paciente.  

A resposta a esta procura tornou-se possível graças ao exponencial 

desenvolvimento dos materiais dentários, dos sistemas adesivos e das técnicas associadas, 

o que tem incutido nos profissionais a necessidade de uma constante atualização no que 

diz respeito aos conhecimentos científicos inerentes e avanços tecnológicos. Deste modo, 

os novos materiais restauradores permitiram mimetizar a aparência natural dos dentes, 

principalmente no setor anterior, onde a exigência estética é superior. (1, 2, 5, 6) 

Sabemos que o comprometimento estético de um dente pode dever-se a múltiplos 

fatores, nomeadamente mal-formações, alterações anatómicas, defeitos hipoplásicos, 

alteração de cor, cáries, entre outras, tornando-se imperativo desenvolver várias soluções 

restauradoras para cada caso em particular.(3, 7) 

Durante muitos anos, a reabilitação estética era conseguida através de coroas de 

revestimento total, em detrimento das facetas e restaurações em resina composta, pela sua 

estética, longevidade, durabilidade e previsibilidade. No entanto, esta técnica requer o 

desgaste de uma grande porção de estrutura dentária, incluindo esmalte e dentina, 

resultando numa preparação mais agressiva, o que poderá ter consequências para o tecido 

periodontal e pulpar. (1, 2, 5) 

Atualmente, é possível optar por opções mais conservadoras e com longevidade, 

devido ao desenvolvimento dos métodos de condicionamento ácido, das técnicas adesivas 

e da evolução de materiais restauradores estéticos. (5) 

Neste seguimento, as facetas dentárias foram ganhando popularidade, 

particularmente, nos últimos tempos. Esta técnica, já bem estabelecida desde 1937, foi 

introduzida na Dentisteria Operatória pelo Dr. Pincus.(1, 3) 
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As facetas estéticas são restaurações que recobrem parcialmente a estrutura 

dentária, nomeadamente superfícies vestibulares e proximais, podendo, em alguns casos, 

recobrir o bordo incisal dos dentes anteriores, parcial ou totalmente, bem como a face 

palatina/lingual. (8, 9)  

Assim sendo, a técnica de facetas dentárias tem à sua disposição inúmeros 

materiais para a sua confeção, podendo ser realizadas pela técnica direta ou indireta.(10) 

A técnica direta permite a aplicação dos materiais diretamente na cavidade ou 

superfície a restaurar, numa só consulta, sendo mais indicadas em restaurações simples, 

como ligeiras correções de forma ou cor, tendo como referência a estrutura dentária 

residual.(2, 4, 10) 

A técnica indireta baseia-se na produção de restaurações em laboratório que, 

posteriormente, são cimentadas à superfície dentária, o que implica duas ou mais 

consultas até que o procedimento esteja concluído. É de salientar que este tipo de 

restaurações exige a colaboração de um técnico laboratorial e requer maior 

disponibilidade por parte do paciente, sendo preferíveis em casos de restaurações 

complexas. (2, 4, 10) 

As facetas diretas em resina composta apresentam diversas vantagens 

comparativamente com as indiretas. Por um lado, são menos onerosas, exigem um menor 

número de consultas e, consequentemente, menor tempo despendido, ausência da 

necessidade de realizar impressões e modelos de estudo. Por outro lado, há uma redução 

da probabilidade de erros laboratoriais, problema que ocorre nas restaurações indiretas. 

Em contrapartida, poderão apresentar alterações de cor marginais e da superfície, 

desgaste e desintegração marginal ao longo do tempo, requerendo uma técnica exigente 

e elevada experiência por parte do operador. (5) 

Em relação às facetas em cerâmica, estas tornaram-se um processo rotineiro, 

mercê da introdução do condicionamento ácido dos materiais cerâmicos e da cimentação 

adesiva, inicialmente introduzidos por Rochette (1975) e, depois disso, melhorados por 

Calamia e Simonsen (1983). Estas restaurações foram ganhando popularidade pelas suas 

excelentes propriedades óticas e estéticas, aliadas à mínima preparação dentária.  De 

salientar que o comportamento mecânico do dente restaurado é passível de ser 



Reabilitação de dentes esteticamente comprometidos: Facetas 

cerâmicas versus Facetas pré-fabricadas em resina composta  

Andreia Gomes 

3 
 

restabelecido, após a cimentação da faceta em cerâmica, repondo as suas propriedades 

biomecânicas e integridade estrutural original e, como tal, considera-se uma prática 

clínica de sucesso. (1, 5, 11) Não obstante, apresentam ainda como vantagens uma elevada 

biocompatibilidade, resistência química e ao desgaste, um coeficiente de expansão 

térmica semelhante ao esmalte e baixa condutividade térmica. Contudo, apresentam 

algumas limitações mecânicas, nomeadamente a sua fragilidade, baixa resistência à 

fratura, à tração e flexão e ainda a possibilidade de desgaste da dentição antagonista.(1) 

Concomitantemente, assistiu-se a um avanço nas resinas compostas laboratoriais 

de nova geração e no aprimoramento das suas propriedades, nomeadamente, no aumento 

da resistência ao desgaste e dureza, ampliando a sua aplicação em restaurações extensas 

e a sua inclusão na confeção das facetas. (5) 

Esta técnica restauradora teve início em 1980, com um sistema denominado 

Mastique (Dentsply/Caulk), cuja composição incluía metacrilato de metilo e um elevado 

teor de partículas inorgânicas. Apesar disso, este sistema não era eficiente para superar 

os desafios do ambiente inerente à cavidade oral, dadas as dificuldades de adesão e 

reduzida estabilidade química. (3, 12, 13) Apresentavam ainda limitações tecnológicas e não 

promoviam uma boa qualidade de superfície. Outro aspeto a considerar prende-se com o 

facto da perda de brilho da superfície destes materiais e a sua rápida degradação, 

associados a defeitos de interface, o que motivou o abandono do sistema. (13) 

Este conceito foi reintroduzido em 2011, com um sistema denominado Direct 

Venear (Edelweiss Dentistry, Hoerbranz, Austria), composto por resinas nano-híbridas 

que, em combinação com procedimentos de modelagem de alta pressão e de cura por 

calor, associado a uma vitrificação da superfície com laser apresentam uma superfície 

resistente e brilhante, com uma textura similar à da dentição natural. (3, 12, 13) 

 Atualmente, as facetas pré-fabricadas como as Componeer (Cóltene), com o 

avanço do desenvolvimento tecnológico, dispõem de caraterísticas melhoradas no que diz 

respeito à composição e grau de conversão de polimerização. (3, 12) 

Tendo isto em conta, a decisão pelo tratamento a efetuar vai depender não só da 

estrutura dentária remanescente, como também do número de dentes envolvidos, da 

situação socioeconómica do paciente e perícia/experiência do operador. Enfatiza-se ainda 
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que a escolha do material mais adequado depende das caraterísticas individuais de cada 

caso clínico, devendo ser minuciosamente avaliadas pelo Médico Dentista, tendo sempre 

por base o seu conhecimento científico acerca dos materiais restauradores e respetivas 

técnicas para um correto planeamento e execução de tratamentos restauradores em dentes 

anteriores.(2, 14) 

O objetivo desta monografia de revisão bibliográfica consiste na comparação entre 

facetas estéticas em cerâmica com as de resina composta pré-fabricadas, como 

tratamentos de excelência no que diz respeito à reabilitação de dentes esteticamente 

comprometidos. Como tal, avaliar-se-á os dois tipos de materiais no que concerne às suas 

propriedades mecânicas/físicas, propriedades óticas e sua longevidade, discriminando as 

várias opções possíveis e abordando o seu protocolo de confeção. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização desta revisão bibliográfica, foram realizadas pesquisas nas bases 

de dados: “Pubmed® (National Center for Biotechnology Information, U.S. National 

Library of Medicine)”, “Scopus®” (Abstract and citation database of peer-reviewed 

literature, Elsevier®) e “B-on® (Online Knowledge Library, by Science and Technology 

Observatory, Portugal)”. 

Como critérios de inclusão desta monografia foram considerados:  

Documentos do tipo artigo clínico e artigos de revisão, casos clínicos e estudos in 

vitro, referentes aos temas facetas cerâmicas e facetas pré-fabricadas em resina composta, 

documentos de relevância para prática clínica no âmbito da Medicina Dentária, 

publicados em jornais e revistas da área. Foram selecionados os artigos disponíveis com 

o texto integral sem restrições de acessibilidade, nos idiomas Português, Inglês, Espanhol 

e Francês.  

Nas diferentes bases de dados, não foram selecionados limites temporais para a 

pesquisa relativa às facetas cerâmicas nem para as facetas pré-fabricadas em resina 

composta. 

Como critérios de exclusão desta monografia foram considerados: 

Artigos repetidos e cuja acessibilidade fosse restringida, documentos com resumo 

incompleto e ainda artigos relacionados com coroas totais, “inlays”, “onlays”, implantes 

e outro tipo de reabilitação que não as facetas dentárias.  

As palavras-chave utilizadas foram as seguintes: “Prefabricated composite resin 

veneers”, “Ceramic veneers”, “Porcelain veneers”. 

Após escalonados, foram selecionados 36 artigos com interesse para a abordagem 

do tema desta monografia, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

A utilização das facetas dentárias tem crescido exponencialmente, 

fundamentalmente na restauração de dentes, em que a estética se encontra comprometida, 

com o objetivo de dar resposta às exigências dos pacientes. (15) A introdução de novos 

sistemas adesivos e o seu contínuo aprimoramento auxiliou na evolução e no aumento do 

sucesso clínico desta técnica. (6) 

Os materiais para confeção das facetas incluem as cerâmicas e as resinas 

compostas. (15) Por um lado, as cerâmicas foram sempre o material de eleição para as 

restaurações anteriores indiretas, pela sua eficácia em reproduzir a estrutura e translucidez 

natural dos dentes. Estudos a longo prazo mostram, de facto, a sua excelente 

biocompatibilidade e uma ótima estabilidade química. (3, 10) 

Por outro lado, a utilização das resinas compostas na confeção de facetas dentárias 

é mais recente, dado que, apenas nos últimos anos, foram identificados materiais capazes 

de oferecer um bom polimento, dureza e resistência ao desgaste. (10) 

As resinas compostas indiretas surgiram para dar resposta face às desvantagens 

das resinas compostas diretas e das cerâmicas. Os seus benefícios incluem não só a 

precisão de integridade marginal, resistência ao desgaste semelhante ao esmalte, 

compatibilidade de desgaste com a dentição antagonista, mas também ótimos contactos 

proximais, excelente morfologia e estética. Todas estas vantagens resultam do elevado 

grau de conversão obtido através de procedimentos de polimerização que envolvem calor, 

pressão, luz e vácuo que se traduzem em propriedades mecânicas superiores. (16) 

 

3.1. INDICAÇÕES DAS FACETAS CERÂMICAS 

As facetas cerâmicas estão indicadas em diversas situações clínicas, 

nomeadamente, no tratamento de dentes anteriores com alteração de cor, com vitalidade 

e que não respondem de forma esperada ao branqueamento dentário. Poderão estar 

indicadas em descolorações ligeiras a moderadas, provocadas por tetraciclinas, manchas 
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de fluorose, alterações de cor provocadas pela idade ou em situações de Amelogénese 

Imperfeita. (3, 9, 10, 14, 17, 18) 

Uma outra aplicação das facetas em cerâmica são as fraturas dentárias e a 

hipocalcificação do esmalte. Esta opção restauradora poderá ser útil no encerramento de 

diastemas moderados entre os dentes anteriores e no tratamento de malformações 

dentárias congénitas. (3, 9, 10, 14, 17, 18) 

As abrasões de esmalte, lascas e outros defeitos, dentes desalinhados, desgaste 

dentário, aumento de coroa clínica são exemplos de situações onde estará indicado este 

tipo de tratamento restaurador. Estas permitem ainda a substituição de restaurações 

estéticas antigas e insatisfatórias e reparação de coroas metalocerâmicas, bem como a 

restauração da guia anterior. (9, 10, 14) 

Deste modo, as facetas cerâmicas consistem numa opção de tratamento 

conservador em diversas situações em que é necessário reanatomizar, primordialmente, 

os dentes anteriores maxilares, tornando a sua forma e contorno mais harmoniosos, 

visando obter o melhor resultado estético possível. (9, 10) 

 

3.2. CONTRAINDICAÇÕES DAS FACETAS CERÂMICAS 

Uma das limitações para a utilização das facetas cerâmicas são os dentes tratados 

endodonticamente que se encontram comprometidos estruturalmente, não sendo, 

portanto, candidatos a reabilitação com este tipo de facetas. Nestes casos estarão 

indicadas as coroas de revestimento total com vista a manter a sua integridade. (9, 19) 

Outra situação clínica limitante consiste em dentes amplamente restaurados, uma 

vez que não apresentam a quantidade/qualidade adequada de esmalte e, portanto, da 

principal fonte de retenção, para garantir a estabilidade da faceta. (9, 19) 

Em casos de dentições sem apoio posterior, uma higiene oral precária ou a 

existência de hábitos parafuncionais, como o bruxismo, não estará indicada a reabilitação 

com facetas cerâmicas, devido ao elevado risco de fratura, reportado como a sua principal 

causa de insucesso.  (9, 10, 14, 19-21) 
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Diversos trabalhos publicados referenciam o estudo de Magne et al., o qual 

reportou que a taxa de sucesso das facetas cerâmicas está reduzida para 60%, em casos 

de bruxismo. (9, 10) Contudo, essa percentagem foi semelhante à obtida para as coroas 

metalocerâmicas realizadas nas mesmas condições. A ampla exposição da superfície 

dentinária destes dentes fraturados ou desgastados, poderá contribuir para o insucesso da 

restauração. Mostraram, ainda, uma diminuição da resistência ao desgaste das 

restaurações em resina composta e uma elevada incidência de fraturas nas cerâmicas neste 

tipo de pacientes. (10, 19, 20, 22) 

São ainda contraindicações das facetas cerâmicas determinadas alterações 

oclusais como as mordidas abertas, mordidas cruzadas e mordidas topo-a-topo, 

apinhamentos/rotações severas e protrusão. (14, 20, 21) 

Não obstante, em situações clínicas que persistam amplos diastemas, Classes III 

e IV demasiado extensas, dentes fraturados que não oferecem suporte e retenção à faceta, 

descolorações/manchas muito exuberantes e, ainda, perante patologia dos tecidos moles 

estas não deverão ser confecionadas. (9, 14, 18, 21, 23) 

Pacientes com cáries massivas, portadores de doença periodontal não tratada e 

inúmeras recessões não serão candidatos a este tipo de reabilitação. (18) 

Alguns autores reportaram ainda como causa de insucesso, a adesão de facetas 

cerâmicas a restaurações em resina composta subjacentes, que poderá ser responsável 

pela diminuição da força de adesão da cerâmica e, portanto, consistir numa limitação. (14, 

20, 21) 

 

3.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS FACETAS 

CERÂMICAS 

É de extrema relevância para o clínico ter conhecimento acerca das propriedades 

de cada material restaurador, bem como as vantagens e desvantagens inerentes. Apenas 

dessa forma, será capaz de fazer um correto diagnóstico e uma adequada planificação do 

tratamento a realizar, elucidando o paciente de todas as opções restauradoras possíveis e 
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qual a mais indicada para o seu caso. Nesse sentido, a seguinte tabela evidencia as 

principais vantagens e desvantagens das facetas em cerâmica. 

 

Tabela I- Vantagens e desvantagens inerentes às facetas em cerâmica. 

  

 

3.4. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS CERÂMICOS 

Tradicionalmente, a classificação dos diversos materiais cerâmicos baseia-se na 

presença ou ausência de fase vítrea e na sua composição química, podendo ser divididos 

em dois grandes grupos: baseados em sílica (cerâmica feldspática e vitrocerâmica) e 

cerâmicas policristalinas (alumina e zircónia). (28, 29) 

Vantagens Desvantagens 

 

✓ Elevada biocompatibilidade; (3, 5, 24) 

✓ Elevada resistência ao desgaste; (5, 13, 24) 

✓ Elevada resistência química; (5, 25) 

✓ Excelente estabilidade de cor; (24, 26) 

✓ Ótimo resultado estético; (3, 5, 15) 

✓ Preparo minimamente invasivo; (9, 11) 

✓ Menor possibilidade de efeitos adversos 

para a polpa e periodonto; (3, 17) 

✓ Longevidade do tratamento; (11, 15, 27) 

✓ Boa adesão ao esmalte; (3) 

✓ Coeficiente de expansão térmica 

semelhante ao das estruturas dentárias; (5, 

25) 

✓ Elevada resistência à compressão; (25) 

✓ Baixa condutividade térmica (5) 

 

 

✓ Fragilidade pré-adesão; (3, 5) 

✓ Baixa tenacidade à fratura; (5) 

✓ Reduzida resistência à tensão e flexão; (5) 

✓ Dureza superior à da dentição natural- 

desgaste da dentição antagonista; (3, 24) 

✓ Elevado custo; (3, 6) 

✓ Sensibilidade da técnica; (6, 22, 24) 

✓ Remoção de estrutura dentária; (6) 

✓ Inflamação gengival (sobrecontorno); (20) 

✓ Ausência da possibilidade de 

modificação pós-cimentação; (18) 

✓ Dificuldade na modificação de cor 

através da cimentação; (25, 26) 

✓ Maior necessidade de tempo de confeção 

(6, 24) 
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 As cerâmicas à base de sílica são materiais heterogéneos que incorporam cristais 

rodeados por uma fase vítrea. Caracterizam-se pela sua capacidade de condicionamento, 

o que contribui para a melhor adesão à superfície dentária e, pela sua translucidez, 

garantindo um ótimo resultado estético, uma aparência natural e desempenhos clínicos 

confiáveis. (14, 28, 29) 

As cerâmicas feldspáticas e as vitrocerâmicas são os materiais mais utilizados na 

restauração de dentes anteriores, pela sua biomimética e excelente translucidez (15), sendo 

capazes de reproduzir as caraterísticas físicas da dentição. (30) 

As cerâmicas feldspáticas apresentam limitações para neutralizar a descoloração 

dentária severa. Deste modo, foi proposta uma remoção adicional de estrutura dentária 

para a colocação de uma subcamada de resina composta opaca, apresentando, esta técnica, 

um risco de separação entre a resina composta e a superfície dentária, previamente à 

cimentação da faceta. (28, 29)  

As porcelanas feldspáticas convencionais apresentam como principal 

desvantagem uma elevada fragilidade e reduzida resistência a fratura. (15, 28, 29) 

Relativamente as porcelanas feldspáticas de alta resistência podemos integrar as 

reforçadas por cristais de leucite, apresentando uma menor porosidade, com maior 

precisão no ajuste. Estamos perante uma distribuição perfeita dos cristais de leucite no 

interior da matriz de vidro que aumentam significativamente a resistência do material sem 

diminuir a sua translucidez. Fazem parte ainda deste grupo as porcelanas feldspáticas 

reforçadas com óxido de lítio, caraterizadas pela sua elevada resistência à flexão, devido 

à incorporação destas partículas cristalinas. Apresentam uma estrutura mais homogénea 

de cristais alargados e dispostos de forma densa. Deste modo, têm vindo a destacar-se 

pela sua força mecânica superior, sendo fundamentais em restaurações de maior extensão. 

(28, 29) 

 Por outro lado, as cerâmicas policristalinas são caracterizadas por excelentes 

propriedades mecânicas, sendo difícil imitar a estética natural dos dentes. A sua principal 

caraterística reside numa estrutura cristalina de grão fino que confere resistência à fratura. 

Para além disso, a ausência de uma fase vítrea dificulta o condicionamento com ácido 
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hidrofluorídrico, o que requer um maior tempo de condicionamento ou temperaturas 

elevadas. (28, 29)   

Nestes materiais, a fase vítrea é nula ou muito escassa, fase essa responsável pela 

fragilidade inerente a determinadas porcelanas. Apesar das excelentes propriedades 

mecânicas, a sua elevada opacidade e dificuldade inerente em imitar a estética natural dos 

dentes faz com que este tipo de material esteja indicado no revestimento interno de 

restaurações cerâmicas. Apresentam ainda reduzida taxa de sobrevida, devido à 

possibilidade de descolagem/descimentação. (28, 29) 

Segundo a nova classificação dos materiais cerâmicos proposta por Gracis et al, 

com base na(s) fase(s) presentes na sua composição química, uma nova categoria de 

materiais foi introduzida: as cerâmicas com matriz resinosa. Esta classe compreende os 

materiais com uma matriz orgânica altamente preenchida com partículas cerâmicas. O 

desenvolvimento deste tipo de material permitiu (1) obter um módulo de elasticidade 

muito similar ao da dentina quando comparado com as cerâmicas tradicionais; (2) um 

ajuste mais fácil do que as vitrocerâmicas e as cerâmicas policristalinas e (3) facilitou o 

reparo/modificação com as resinas compostas. (31) 

 

 

 

Figura 1- Classificação das cerâmicas dentárias, de acordo com Gracis et al.. (31) 
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Tabela II- Aplicações clínicas dos diversos materiais cerâmicos, de acordo com Gracis 

et al.. (31) 

 

 

 

 

3.5. FACETAS EM RESINA COMPOSTA PRÉ-FABRICADAS 

A recente introdução das facetas em resina composta pré-fabricadas apresenta 

como objetivo melhorar a longevidade dos tratamentos. (1, 3, 5, 6) 

Deste modo, surgem como alternativa às facetas em cerâmica, apresentando uma 

técnica de confeção simples, estando indicadas não só em reabilitações unitárias como 

em múltiplas restaurações. Assumem, assim, um papel preponderante no âmbito da 
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Dentisteria para dar resposta às necessidades restauradoras e satisfazer os desejos 

estéticos do paciente. (3, 6) 

Este tipo de facetas não visa substituir sistematicamente a técnica bem 

estabelecida e individualizada da confeção das facetas em cerâmica, no entanto consiste 

numa alternativa às facetas diretas em resina composta que consistem num método 

delicado e mais demorado. (13)  A seguinte tabela enumera as possíveis situações nas quais 

este tipo de facetas é aplicável.  

 

Tabela III- Aplicações clínicas das facetas pré-fabricadas em resina composta. (1, 3, 13) 

Restaurações unitárias Reabilitações completas do sorriso 

 

✓ Restaurações/cáries extensas com perda 

da anatomia ou alteração da cor da face 

vestibular; 

✓ Dentes não-vitais ou descolorados; 

✓ Dentes que sofreram trauma, 

descolorados, sem tratamento 

endodôntico radical; 

✓ Fratura dentária severa/extensa; 

✓ Displasia ou hipoplasia extensas. 

 

 

✓ Descolorações moderadas a severas, 

provocadas por tetraciclinas ou manchas de 

fluorose; 

✓ Hipoplasia/displasia do esmalte 

generalizada, presentes, por exemplo, na 

Amelogénese Imperfeita; 

✓ Restaurações/cáries extensas com perda da 

anatomia dentária vestibular e com alteração 

de cor; 

✓  Atrição dos bordos incisais; 

✓ Limitações financeiras; 

✓ Pacientes jovens com perfil gengival 

imaturo; 

✓ Correção de mau posicionamento dentário; 

✓ Encerramento de diastemas; 

✓ Necessidade de solução temporária a longo 

prazo, com elevada estética. 

 

 

Trata-se de uma opção protética, conseguida através da manipulação de resinas 

compostas nano-híbridas, em que o controlo de determinados parâmetros laboratoriais, 
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como a luz, a pressão e temperatura é fundamental. Após a sua manipulação, os materiais 

exibem uma melhor polimerização, um maior grau de conversão, associado a menor 

porosidade e defeitos internos. (3, 12, 24)   

Esta polimerização pode promover um aumento na densidade de ligações duplas 

reticuladas na rede polimérica, diminuindo a quantidade de componentes não reativos, 

resultando num material altamente resistente, com elevada dureza de superfície e 

estabilidade de cor, em relação às restaurações diretas em resina composta. Possuem, 

ainda, um melhor acabamento e polimento de superfície, os quais nas facetas diretas 

dependem da habilidade e da curva de aprendizagem do operador, sendo o resultado 

estético influenciado pela polimerização, dieta, hábitos e cuidados do paciente. Face a 

este conjunto de fatores, a taxa de sobrevivência deste sistema de facetas e longevidade 

são bastante superiores. (3, 12) 

 

Considerando as propriedades mecânicas das facetas indiretas em resina composta 

quando comparadas com as das facetas em cerâmica, estas exibem algumas vantagens, 

entre as quais, o seu baixo módulo de elasticidade (próximo da estrutura dentária- 9GPa) 

e a sua elevada capacidade de absorção de tensões funcionais (força compressiva- 

392MPa). As facetas indiretas em resina composta permitem uma melhor absorção da 

tensão de polimerização gerada pelo cimento, durante o procedimento de cimentação. Por 

outro lado, a sua solubilidade e absorção de água podem indicar uma reduzida degradação 

ao longo do tempo. Apesar de serem consideradas menos estéticas, exibem uma maior 

facilidade nos procedimentos de acabamento e polimento, brilho de superfície, podendo 

ser alteradas antes da cimentação, sem o risco de comprometimento do potencial adesivo 

ou das suas propriedades mecânicas. (1, 12) 

Para além disso, os procedimentos laboratoriais inerentes a este tipo de 

restauração são mais simples, sendo uma opção mais económica para o paciente. (1, 6) 

Estas facetas estão disponíveis para os dentes anteriores, com uma espessura de 

0,3 mm em cervical e 0,6 mm-1 mm para o bordo incisal, apresentando diversos tamanhos 

para os dentes anteriores maxilares e mandibulares. Dispõe de duas cores, transparente e 

branco e as suas proporções são baseadas nos conceitos da proporção áurea. (1, 3, 5, 6) 
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As facetas pré-fabricadas são constituídas por uma resina composta híbrida pré-

polimerizada e a sua cimentação é realizada com a mesma resina híbrida da sua 

composição, permitindo que a restauração final funcione como um monobloco. Nestes 

sistemas de facetas é incluído um adesivo dentinário que permite a união da faceta à 

estrutura dentária através de um método etch-and-rinse. (1, 3, 5, 6) 

A sua face interna é micro-retentiva e não requer condicionamento ácido. A resina 

composta utilizada na cimentação apresenta partículas pré-polimerizadas, de tamanho 

nanométrico, o que proporciona melhores propriedades mecânicas e uma excelente 

manipulação, permitindo ao material a manutenção da sua forma, antes da polimerização, 

exibindo uma menor contração de polimerização. (12) 

A fotoativação da resina de cimentação deverá iniciar-se pela face 

palatina/lingual, durante 40 segundos, seguida da face vestibular. Neste caso, a técnica de 

retração prévia à cimentação não será necessária, uma vez que a faceta é colocada acima 

da margem gengival. (12) 

A correspondência da cor neste sistema de facetas é realizada através do guia de 

cores para esmalte e dentina e baseia-se no conceito de camadas naturais, em que duas 

camadas pela técnica incremental são capazes de mimetizar o aspeto natural dos dentes. 

Após os dentes se encontrarem devidamente limpos, a cor do esmalte e dentina são 

avaliadas, separadamente. O guia de cor de esmalte é sobreposto ao de dentina para 

determinar a cor final da faceta. (1, 13) 

Relativamente à escolha do tamanho, é utilizado o guia de contorno, 

recomendando-se um tamanho maior e amplo em detrimento de um curto e estreito. Surge 

assim a possibilidade de reparação, se necessário, pelo clínico, com auxílio de discos 

abrasivos, personalizando a forma da faceta, de acordo com a forma do dente natural. (1) 

Estudos prévios relataram algumas dificuldades na correspondência da cor das 

resinas composta diretas. Uma caraterística peculiar deste sistema de facetas é o efeito 

“camaleão” da resina composta utilizada na cimentação. Esta é responsável pela refração 

seletiva das partículas inorgânicas, fornecendo um número mais reduzido de cores, uma 

vez que consegue reproduzir diferentes tons da escala VITA. (3) 



Reabilitação de dentes esteticamente comprometidos: Facetas 

cerâmicas versus Facetas pré-fabricadas em resina composta  

Andreia Gomes 

16 
 

A estabilidade de cor é obtida através da boa conversão de polimerização da resina 

de cimentação. Para além disso, a higiene oral e os hábitos alimentares do paciente 

poderão influenciar tal propriedade. (12, 24) 

Relativamente à preparação dentária, tal como nas facetas em cerâmica, deverá 

ser uniforme e, sempre que possível, restrita ao esmalte, sendo que em determinadas 

circunstâncias não será necessária. É de salientar que não há uma quantidade específica 

de desgaste dentário para a aplicação deste tipo de facetas, no entanto, deverá ser mínimo, 

com o objetivo de facilitar o processo de cimentação. É importante experimentar várias 

vezes a faceta sobre o dente de forma a guiar a gradual redução da estrutura dentária. (1) 

Após a suavização da preparação, arredondamento dos ângulos e ajustes 

necessários, o try-in final é realizado. Se necessário, realiza-se o mock-up para a antevisão 

do resultado estético final, preenchendo as facetas com a resina correspondente à cor de 

dentina pré-determinada, sem fotopolimerização. (1) 

Deste modo, as facetas em resina composta pré-fabricadas simplificam a 

estratificação direta de um ou mais dentes anteriores esteticamente comprometidos. 

Graças à sua reduzida espessura, estas facetas permitem um elevado nível de conservação 

de substrato dentário durante a preparação. (6) 

Esta opção surge como uma alternativa, economicamente mais acessível e menos 

demorada para os pacientes que não conseguem suportar os custos inerentes às facetas 

em cerâmica. (13)  

A seguinte tabela evidencia as vantagens associadas à utilização das facetas pré-

fabricadas em resina composta. 
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Tabela IV- Vantagens associadas à utilização das facetas pré-fabricadas em resina 

composta. (1, 3, 6, 13, 32) 

Vantagens das facetas pré-fabricadas em resina composta 

✓ Tratamento minimamente invasivo e atraumático; 

✓ Requer uma aplicação simples e versátil; 

✓ Ausência da necessidade de impressões; 

✓ Cimentação com recurso a um material de estratificação permanente de alta qualidade; 

✓ Resultado estético bastante satisfatório, aliado à restituição da aparência natural do dente; 

✓ Superfície altamente polida e com brilho; 

✓ Capacidade do brilho de superfície ser restituído e reparado a qualquer momento, através de 

um polimento; 

✓ Tratamento possível em sessão única; 

✓ Personalização da restauração, no que diz respeito à sua cor e forma; 

✓ Restabelecimento da função e durabilidade; 

✓ Capacidade de individualização do perfil de emergência, bordo incisal e margens proximais; 

✓ Menor curva de aprendizagem que as facetas cerâmicas; 

✓ Ausência da necessidade de restaurações provisórias; 

✓ Sem necessidade de material adicional para tratamento da superfície interna. 

 

Um estudo recente reportou que as facetas pré-fabricadas em resina composta, 

apesar da ausência de necessidade de condicionamento ácido da sua superfície interna, 

apresentam uma força de adesão similar às facetas em cerâmica condicionadas com ácido 

hidrofluorídrico, responsável pelas micro-retenções da restauração. (1, 3, 5) 

O resultado clínico destas facetas depende das forças entre duas interfaces: 

estrutura dentária/ resina composta e resina composta/faceta. As elevadas forças de 

adesão entre a resina híbrida e a faceta pode resultar de dois mecanismos: 

1) Forte camada adsorvida de material polimerizado na superfície adesiva da 

faceta. Este mecanismo deve-se ao aumento inicial da ionização dos grupos carboxílicos 

do adesivo, devido à produção de ácido pelo fotoiniciador; (1) 

2) Grupos reativos de metacrilato residual na superfície adesiva da faceta que 

formam uma rede com o adesivo, após polimerização, que em coação com a capacidade 
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de molhabilidade do adesivo (2-hidroxietilmetacrilato) são responsáveis pela elevada 

força de adesão entre a faceta/adesivo dentinário/ resina composta híbrida direta. (1) 

 Estudos in vitro, descreveram como falha predominante as fraturas coesivas nas 

facetas em resina composta, demonstrando que a força adesiva da interface é superior à 

força coesiva da resina composta. (1) 

. 

 

 

  

  

 

Figura 2- Sequência dos passos clínicos na reabilitação de dentes anteriores esteticamente 

comprometidos, utilizando facetas pré-fabricadas em resina composta. (1) 
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3.6. COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

CERÂMICOS E DAS RESINAS COMPOSTAS NA 

CONFEÇÃO DAS FACETAS  

 

3.6.1. RESISTÊNCIA AO DESGASTE 

No momento de seleção de um material restaurador, o seu comportamento em 

relação ao desgaste na cavidade oral deve ser considerado. O material ideal mantém, tanto 

quanto possível, as caraterísticas do esmalte natural, em termos de resistência ao desgaste 

e abrasividade, a qual deverá ser mínima. (33) 

O desgaste excessivo é, especialmente, indesejável em pacientes com parafunções, 

pois poderá comprometer os contactos oclusais e a eficácia mastigatória. Poderá, ainda, 

conduzir a fadiga muscular e condicionar não só a estética, como também a função. (33) 

Foi demonstrado, em estudos anteriores, que a dureza e a dimensão das partículas de 

preenchimento da resina influencia o seu desgaste quando esta se opõe a um dente natural. 

Assim, o tamanho das partículas deverá ser igual ou inferior ao da hidroxiapatite. (10) 

  Sabe-se ainda que as resinas compostas sujeitas a um processo de polimerização 

envolvendo luz e calor apresentam caraterísticas mecânicas (resistência ao desgaste, 

microdureza, etc) e físicas (solubilidade, coeficiente de expansão térmica, módulo de 

elasticidade e fragilidade) superiores, quando comparadas com as que estão sujeitas 

apenas a polimerização com luz. Para além disso, a microinfiltração diminui 

drasticamente. (10) 

Apesar das cerâmicas apresentarem uma melhor resistência ao desgaste do que as 

resinas compostas, estas causarão um maior desgaste no esmalte dos dentes antagonistas. 

(3, 5, 13, 24) 
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3.6.2. MÓDULO DE ELASTICIDADE E FRAGILIDADE 

A probabilidade de fratura das restaurações adesivas é superior nas restaurações 

cerâmicas quando comparadas com as resinas compostas. Tal facto está relacionado com 

a dureza superior das cerâmicas e a maior transmissão de stress funcional na interface de 

adesão. Para combater este risco, várias medidas deverão ser consideradas, 

nomeadamente, a relação entre o cimento resinoso e a espessura da cerâmica, 

posicionamento das margens, forma da preparação e, ainda, o tipo de cerâmica a utilizar. 

(10) 

As resinas compostas são materiais com maior elasticidade e, por isso, são menos 

afetadas pelas microfraturas, estando indicadas na reabilitação de pacientes com 

parafunções. (1, 10, 12) 

Devido às propriedades biomecânicas destes materiais, nomeadamente o seu 

baixo módulo de elasticidade, capacidade de resiliência e elevada capacidade de absorção 

das tensões geradas na interface adesiva, são de enorme relevância na reabilitação de 

pacientes periodontais que apresentam mobilidade dentária. (32) 

 

3.6.3. CIMENTAÇÃO DA RESTAURAÇÃO 

 Os protocolos de cimentação assumem um papel preponderante no resultado do 

tratamento restaurador. A retenção das restaurações adesivas indiretas é obtida através de 

adesão micromecânica entre o cimento resinoso e as duas superfícies envolvidas 

(superfície dentária e superfície do material restaurador). (10, 20) 

 Tal como descrito anteriormente, obtém-se um melhor selamento marginal e 

adaptação da face interna da restauração quando a preparação está confinada ao esmalte. 

(9, 19, 20) 

 Estudos anteriores evidenciaram que um condicionamento demasiado 

agressivo, uma superfície condicionada extremamente desidratada ou uma excessiva 

compressão sobre as fibras de colagénio, durante os procedimentos de impressão ou de 

cimentação, poderá causar uma desnaturação e/ou colapso das mesmas. Deste modo, este 
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fenómeno designado de nano-fratura poderá conduzir a uma possível falha na adesão e 

até mesmo conduzir ao descolamento da restauração. (10) 

 A adesão entre a cerâmica e o cimento de resina resulta da combinação de fortes 

ligações físicas e micromecânicas que demostraram ser mais eficazes do que qualquer 

tipo de ligação por si só. (10, 20) 

 A adesão entre o cimento de resina e a cerâmica é mais forte do que a verificada 

entre o esmalte condicionado e o cimento, graças ao condicionamento da superfície da 

faceta com ácido hidrofluorídrico e posterior aplicação de silano. Este procedimento cria 

uma estrutura preenchida por microporosidades na cerâmica, aumentando 

significativamente a área disponível para a adesão micromecânica com as resinas 

compostas. (20) Para uma melhor adesão, é recomendada a aplicação de óxido de alumínio 

na superfície cerâmica, anteriormente ao condicionamento ácido. O silano é o 

componente que auxilia a adesão entre o substrato inorgânico (cerâmica) e orgânico 

(cimento resinoso). (9, 25) 

A aplicação de calor (aproximadamente de 100ºC) na superfície silanizada promove uma 

adesão duplamente mais forte. (20) 

 O cimento selecionado para as cerâmicas deverá consistir numa resina 

polimerizada pela luz, pelo seu maior tempo de trabalho, facilidade na remoção de 

excessos e estabilidade de cor ao longo do tempo. (20, 26) 

 Fatores externos como a absorção de água, alterações de temperatura, 

contaminação promovida pelo látex presente nas luvas, saliva, pasta de silicone para 

avaliação da inserção (fit checker) e pasta de try-in influenciam, negativamente, as 

ligações cerâmicas. Nestas circunstâncias, o retratamento da superfície contaminada com 

ácido fosfórico 37%, seguido da aplicação de silano, poderá restaurar o potencial adesivo 

original. (20) Contudo, para alguns autores, a força de adesão original não é passível de ser 

restaurada após contaminação. (10) 

 Concluiu-se que cerca de 43% das falhas na adesão em facetas cerâmicas 

persistiam na região cervical, na interface esmalte-cemento-resina composta, devido à 

reduzida adesão micromecânica nesta área. (10, 20) 
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 Diversos fatores como o tempo de condicionamento, o agente condicionante, a 

execução do procedimento e o tipo de cerâmica influenciam a capacidade retentiva deste 

material. (19) Foi ainda reportado que um aumento na duração do condicionamento torna 

a cerâmica mais propensa a microfraturas iniciais, reduzindo a sua resistência à flexão. 

Assim, com o intuito de aumentar significativamente a energia de superfície, torna-se 

necessário condicionar com ácido hidrofluorídrico a 7,5% ou 10% durante dois a dez 

minutos. (10) 

 Relativamente à cimentação das facetas em resina composta, a asperização 

caraterística da sua superfície interna é eficaz na criação de micro-retenções e, 

consequentemente, na união da resina estratificada da restauração e os radicais livres. (10, 

12)  

 Um estudo recente reportou que a força de adesão das facetas pré-fabricadas em 

resina composta, após a utilização do adesivo e da resina de cimentação, é 

estatisticamente similar à força verificada na interface adesiva das cerâmicas sujeitas a 

condicionamento. (1, 3) 

 Relativamente à camada de cimento de resina composta, esta deverá ser o mais 

fina possível para obter um correto posicionamento da faceta e maior adaptação marginal. 

(9) De salientar que, uma fina camada de cimento exibirá uma menor contração e deixará 

uma menor lacuna entre a superfície dentária e a restauração, diminuindo a propensão à 

fratura. (20) 

 Mangani fez alusão a um estudo de Magne et al., o qual evidenciou que a 

quantidade de stress produzido pela contração da resina composta na superfície e interface 

da restauração é devido à proporção entre a espessura do cimento e a espessura da 

cerâmica. Tendo isto em conta, a espessura de cerâmica deverá ser três vezes superior à 

do cimento e, caso esta proporção diminua, a configuração da preparação deverá ser 

ajustada. (10, 20) Nestes casos, deverá ser realizada uma redução incisal e um chanfro 

palatino, reduzindo o risco de fratura palatina, proveniente da inserção da restauração, 

contração da resina composta ou, ainda, por alterações térmicas na cavidade oral. Este 

facto é relevante, predominantemente, nas margens da restauração, onde a espessura da 

cerâmica é bastante reduzida. (10) 
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 As facetas de resina composta apresentam uma menor fragilidade do que as 

facetas cerâmicas, sendo, portanto, o risco de fratura associado menor. A resina composta 

possui uma elevada capacidade de absorção da tensão funcional gerada na interface de 

adesão, não sendo obrigatório obter uma espessura de material três vezes superior à do 

cimento de resina, tal como se verifica nas facetas em cerâmica. (1, 10, 12) 

 

3.6.4. ADAPTAÇÃO MARGINAL E MICROINFILTRAÇÃO 

 No protocolo de confeção de facetas cerâmicas, a maior parte da resina 

composta utilizada na cimentação é amplamente reduzida, contudo ainda se verifica uma 

contração de polimerização na ordem dos 2,6%-5,7%, o que poderá resultar numa 

abertura marginal ou perda do selamento da restauração. (20) 

 De salientar que as resinas compostas poderão sofrer desgaste, que será tanto 

maior quanto mais ampla for a abertura. Portanto, deverá minimizar-se a componente de 

resina composta e maximizar a componente de cerâmica, prevenindo a dissolução da 

matriz resinosa nos fluídos, resultando numa melhor adaptação da restauração. É de 

importante relevância que, durante a cimentação, toda a discrepância marginal seja 

preenchida com a resina composta, objetivando um polimento ideal e a suavização das 

margens. (20)  

 Az zonas críticas onde persistem os maiores valores de abertura marginal 

consistem na região proximal e cervical, pela dificuldade de acesso nos acabamentos. 

Alguns autores reportaram que a utilização de óxido de alumínio na superfície interna das 

facetas cerâmicas poderá levar à sua abrasão inadvertida, produzindo uma maior 

discrepância marginal. (20, 21) 

 Após vários anos de funcionamento, as facetas cerâmicas apresentaram, na sua 

maioria (65-98%), uma excelente adaptação marginal, sendo os principais defeitos 

observados ao fim de cinco anos de utilização. Após análise microscópica, verificou-se 

que tais defeitos ocorriam devido ao desgaste do agente de cimentação e perda de adesão. 

(20, 21) 
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 A contração de polimerização da resina de cimentação e a diferença no seu 

coeficiente de expansão térmica, relativamente à superfície dentaria e à faceta, origina 

stress na interface adesiva. Relativamente à polimerização residual nas cerâmicas, esta é 

superior à relatada para as restaurações de resina composta. (20) 

 Posto isto, a microinfiltração irá ocorrer na interface com menor força adesiva 

(dente/resina de cimentação), podendo originar coloração, sensibilidade pós-operatória e 

cáries recorrentes. Na interface resina/cerâmica, a microinfiltração foi insignificante. 

Uma alta carga de preenchimento da resina reduz o coeficiente de expansão térmica e a 

contração de polimerização. Está documentado que a microinfiltração foi mais frequente 

quando a dentina foi exposta durante a preparação dentária e, raramente, foi associada à 

presença de cáries, in vivo. (20) 

 Foi realizada uma avaliação das facetas pré-fabricadas em resina composta, 

recorrendo à microscopia eletrónica de varrimento (SEM- Scanning Electron 

Microscopy), que permitiu avaliar a adaptação marginal e interna e a sua resistência, 

quando sujeitas à carga mecânica. (13) 

 As preparações dentárias experimentais foram realizadas englobando esmalte e 

dentina e, após a cimentação das restaurações, estas foram sujeitas a cargas oclusais, 

simulando, aproximadamente, 4 anos de utilização. (13) 

 Na generalidade, os resultados demonstraram um excelente comportamento 

face à carga funcional simulada. Na verdade, nenhum defeito foi encontrado na interface 

de esmalte ou entre resina de cimentação/faceta, o que corrobora a sua excelente força de 

adesão. Ao nível da dentina, ligeiros defeitos foram detetados, mas que na sua globalidade 

foram insignificantes, tendo em conta a totalidade da interface adesiva. (13) 

 

3.6.5. ACABAMENTO E POLIMENTO 

Os objetivos do acabamento e do polimento consistem em corrigir defeitos 

superficiais, suavizar as superfícies irregulares e obter uma perfeita continuidade entre a 

superfície dentária e a restauração. (10) 
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Relativamente ao acabamento de superfície e ao polimento, estes procedimentos 

são de maior simplicidade no que respeita às facetas de resina composta. (6, 12)  

Alguns autores sugerem que um acabamento agressivo no material cerâmico, 

poderá remover o seu polimento de superfície, o que irá resultar numa maior acumulação 

de placa bacteriana e, consequentemente, numa resposta exuberante dos tecidos 

gengivais. (20) Sabe-se que, o polimento das cerâmicas deverá ser realizado, 

intraoralmente, para evitar este incidente, visando obter uma superfície com caraterísticas 

análogas às terminadas em laboratório. Deste modo, o melhor acabamento para este tipo 

de material é o conseguido em laboratório, motivo pelo qual o profissional deverá evitar 

procedimentos abrasivos durante a cimentação. (10) 

No que diz respeito ao acabamento das facetas em resina composta, a sequência 

clínica compreende o uso de brocas diamantadas de grão fino, pontas de silicone e escovas 

impregnadas com pasta diamantada e de óxido de alumínio, garantindo o brilho da 

restauração. No caso de existirem ligeiros defeitos marginais, poderá efetuar-se um 

selamento recorrendo a uma resina composta fluída. (10) 

Foi descrita na literatura, uma diminuição do brilho de superfície da faceta em 

resina composta, ao longo do tempo, sendo necessário um novo polimento para 

restabelecer a aparência estética original. Apesar dos excelentes resultados estéticos 

imediatos, novos estudos a longo prazo serão necessários para avaliar as propriedades 

mecânicas e óticas das facetas pré-fabricadas em resina composta. (1, 3, 12) 

 

3.6.6. RESULTADO ESTÉTICO 

Nas restaurações estéticas com diferentes espessuras, as cores do substrato e do 

cimento afetam, de forma direta, a cor final. Por vezes, torna-se difícil a obtenção da cor 

final correta, pois esta está dependente da combinação da cor e espessura do material 

utilizado, bem como do cimento e cor do dente subjacente. (34) 

Vários estudos realizados acerca do comportamento estético das facetas em resina 

composta, concluíram que são bastante promissoras devido às excelentes propriedades 

estéticas dos materiais desenvolvidos recentemente. Esta caraterística está associada à 
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incorporação de nanopartículas na sua composição que lhes confere propriedades 

superiores relativamente às das resinas constituídas por partículas de maior dimensão. (3, 

10, 12) 

Em casos clínicos que manifestem alterações de cor dentária ou que seja 

necessário obter um certo efeito estético, as facetas indiretas em resina composta terão 

uma utilidade considerável. (13) Nestes casos, a faceta é cimentada com o mesmo material 

integrante da sua constituição, possibilitando ao clínico uma ampla escolha da cor, 

simplificando as suaves modificações na estética. (1, 3, 5, 10) 

No entanto, apesar dessa capacidade de correção de descolorações, de alterações 

de forma e posição dentária, algumas das restaurações apresentam uma longevidade 

limitada, pois as resinas compostas são mais suscetíveis às alterações de cor, desgaste e 

fraturas marginais, comprometendo o resultado estético a longo prazo. (20) 

Uma diversidade de estudos confirmou a estabilidade de cor ao longo do tempo 

das facetas em cerâmica. (3, 20)  

Existe uma concordância geral relativamente ao excelente resultado estético das 

facetas cerâmicas, na medida em que estas conseguem uma ótima correspondência de cor 

e possuem uma elevada capacidade de neutralização de descolorações. (3, 10, 15) 

Deste modo, a uma cerâmica mais espessa corresponderá um menor grau 

translucidez e uma maior opacidade, explicada pela diminuição da reflexão difusa do 

dente subjacente. Aumentar a espessura da cerâmica providencia uma melhor capacidade 

de reabilitação de descolorações severas, contudo o maior desgaste dentário poderá 

induzir lesões pulpares e levar à exposição dentinária, dificultando a adesão. (28, 34) 

Assim sendo, para as cerâmicas com uma espessura de aproximadamente 2 mm, 

a cor do substrato não tem qualquer influência na obtenção final da cor da restauração. 

Tal não se verifica, quando a espessura da faceta é mínima, em que se torna impossível 

corrigir descolorações exuberantes. (34)  

Em relação à estabilidade de cor e suavidade de superfície das facetas cerâmicas, 

após vários anos de utilização, a avaliação efetuada confirmou a manutenção da estética 
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a curto, médio e longo prazo. Além disso, a aceitação e satisfação do paciente nesses 

estudos foi elevada (80% a 90%). (20) 

 

3.6.7. POTENCIAL DE REPARAÇÃO 

Durante a confeção das facetas deverá avaliar-se diversos parâmetros, incluindo a 

adaptação marginal, cor, forma e estabilidade. (10)  

Por um lado, as facetas em cerâmica não permitem correções pela adição de 

material e a sua adaptação oclusal deverá ser realizada após a cimentação, prevenindo 

possíveis fraturas. (9, 18) Por outro lado, as facetas em resina composta permitem pequenas 

modificações antes da cimentação, recorrendo a pequenas adições de material. (10) 

Em situações futuras de aparecimento de cáries secundárias, desintegração das 

margens ou outras adversidades, as facetas em resina composta permitem a sua reparação 

intraoral, facilmente. Os defeitos verificados podem ser corrigidos através da colocação 

de um pequeno acrescento de material no local. (10) 

No que diz respeito às facetas em cerâmica, estas também permitem o seu reparo 

intraoral, embora não tão simples como no caso das resinas compostas. O procedimento 

reparador está dependente do tipo de cerâmica utilizada que, por sua vez, condiciona a 

escolha do material adesivo. (10) 

As vitrocerâmicas podem ser condicionadas durante dois minutos, recorrendo ao 

ácido hidrofluorídrico, com posterior aplicação de silano e adesão da resina. (20, 25) 

Poderá ser difícil a seleção do melhor método para um reparo de longa-duração e 

um ótimo resultado estético, aquando da utilização de resinas compostas para selar e 

reparar as facetas em cerâmica, especialmente, na correção de defeitos pequenos ou 

médios. Já em casos de fraturas ou amplos defeitos na margem incisal das cerâmicas, 

estes deverão ser reparados recorrendo a uma faceta parcial fabricada em laboratório. 

Apesar da possibilidade de reparo das facetas em cerâmica, este traduz-se num custo 

económico mais elevado para o paciente. (10) 
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3.6.8. CUSTO E TÉCNICA LABORATORIAL 

Os procedimentos laboratoriais inerentes às facetas em resina composta são mais 

simples e menos exigentes, comparativamente às cerâmicas. (1, 10, 13) Por sua vez, as 

facetas em cerâmica exigem um maior tempo de confeção, uma técnica mais sensível, 

associada a uma maior dependência de um protésico e dificuldades técnicas acrescidas, o 

que se traduz num custo muito mais elevado. (3, 6, 10, 25) 

 

3.6.9. MANUTENÇÃO DA RESTAURAÇÃO 

 Na reabilitação estética com facetas é necessária uma visita anual para avaliar 

diversos parâmetros, como a estabilidade funcional da restauração, a integridade das 

margens e a saúde dos tecidos gengivais envolventes. Verifica-se ainda se é necessária 

alguma reparação por ter ocorrido modificações estéticas na restauração. (10) 

 

3.6.10.  SOBREVIVÊNCIA CLÍNICA 

 A longevidade e o sucesso clínico das facetas em cerâmica dependem de vários 

parâmetros, entre os quais, a seleção cuidadosa dos casos, o tipo de preparo dentário, o 

material escolhido, os procedimentos laboratoriais e a colocação da restauração. (9, 19) 

 Na literatura está descrito que as cerâmicas feldspáticas e as cerâmicas 

infiltradas com vidro apresentam uma taxa de sobrevivência na ordem dos 96% a 98%, 

ao fim de 5 anos. (9, 25, 28) 

 Estudos similares concluíram que as taxas de insucesso, ao fim de 5 anos, eram 

inferiores a 5%. Já ao fim de 12 anos, a sua taxa de sobrevivência decresceu para os 91%. 

(9, 25) 

 Um estudo retrospetivo permitiu concluir que ao fim de 12 anos e avaliando as 

facetas cerâmicas com diversos designs de preparação, a taxa de sobrevivência rondava 

os 86%, sendo a fratura da faceta o tipo de falha mais predominante. Constatou-se ainda 
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que a preparação com margens em dentina tem uma probabilidade dez vezes superior de 

fracassar, comparativamente às preparações com margens em esmalte. (9) 

 Está ainda documentado que as facetas cerâmicas oferecem uma previsibilidade 

e sucesso da restauração com uma taxa de sobrevida superior a 10 anos. (9) 

 Um ensaio clínico realizado avaliou 87 facetas cerâmicas, num período de 10 

anos, sendo que no término desse tempo nenhuma foi perdida. Aos 5 anos, 92% 

permaneceram em uso, sem necessidade de intervenção clínica. No entanto, aos 10 anos, 

esse valor diminuiu para os 64%. Segundo os resultados obtidos, os defeitos marginais 

foram a principal falha observada (20%), nomeadamente, em situações em que a faceta 

terminou numa restauração em resina composta pré-existente; a fratura da cerâmica foi a 

segunda causa de insucesso mais prevalente (11%). Contudo, apenas 4% das facetas 

cerâmicas requeriam a sua substituição, após 10 anos de utilização. (9) 

 Numa revisão sistemática recente foi descrita uma taxa de sobrevivência 

superior das facetas vitrocerâmicas (94%), comparativamente às facetas em cerâmica 

feldspática (87%), sendo as principais causas de falha na cimentação (descimentação) 

(2%), a fratura (4%), cárie (1%) e alteração de cor (2%). (9) 

 Na literatura estão descritos os procedimentos-chave que poderão conduzir à 

sobrevivência das facetas cerâmicas por mais de 25 anos, os quais consistem num 

planeamento adequado do tratamento, preparações dentárias confinadas ao esmalte, 

seleção apropriada da cerâmica a utilizar e sua correta cimentação. (9, 30) 

Relativamente a estudos que abordem a sobrevivência das facetas em resina 

composta, estes são atualmente escassos. Contudo, não foram detetadas diferenças 

significativas nas falhas observadas nas facetas indiretas em resina composta e nas facetas 

em cerâmica, até 36 meses. No entanto, as alterações de superfície e tendência a alterações 

cromáticas foram mais prevalentes nas facetas em resina composta, as quais requerem 

maior manutenção ao longo do tempo. (1, 3, 24) Para além disso, foi também descrita uma 

diminuição da resistência à flexão com o envelhecimento das referidas restaurações. (24) 
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3.7. COMPARAÇÃO DAS REPERCUSSÕES NOS TECIDOS ORAIS 

DAS FACETAS CERÂMICAS COM AS DE RESINA 

COMPOSTA PRÉ-FABRICADAS 

 

3.7.1. PREPARAÇÃO DENTÁRIA 

 Os princípios que regem a preparação dentária para a confeção de facetas têm 

sido alterados, significativamente, ao longo dos últimos anos. Inicialmente, nenhuma 

preparação era recomendada, sendo reportada por alguns autores com uma elevada taxa 

de insucesso. (10, 14, 20)  

 Atualmente, é sugerida uma preparação dentária minimamente invasiva, a qual 

oferece inúmeras vantagens, entre as quais, a preservação dos tecidos marginais, uma 

adesão mais efetiva entre o cimento e a superfície dentária, maior estabilidade das facetas 

e redução da possibilidade de sobrecontorno proximal ou horizontal. (10, 14) 

 Em condições ideais, a preparação deverá estar confinada ao esmalte, 

facilitando os processos de adesão, sendo mais previsíveis do que em situações em que 

se verifica o envolvimento dentinário. (9, 14, 19, 20, 35)  Apesar dos adesivos dentinários de 

nova geração serem bastante promissores, a força de adesão continua a ser superior 

quando a preparação envolve apenas esmalte. Isto deve-se às propriedades da dentina que, 

estruturalmente, é mais heterogénea, apresenta uma reduzida componente inorgânica, 

estrutura tubular e movimento do fluído dentinário, responsável pela elevada humidade 

presente neste substrato. (14, 20, 30, 36)  

 Assim sendo, a superfície dentinária constitui uma base com menor rigidez para 

suportar a faceta, sendo o seu módulo de elasticidade inferior ao da cerâmica. (21, 36) 

 O envolvimento do esmalte no preparo é a chave para a retenção da faceta em 

cerâmica, contribuindo para uma menor sensibilidade pós-operatória. (9, 20) Caso a dentina 

seja exposta, é recomendada a sua proteção, entre o período da preparação e cimentação, 

de modo a prevenir a sensibilidade pós-operatória e invasão bacteriana, recorrendo, por 

exemplo, a restaurações provisórias. (20)  
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 Está descrita na literatura, a necessidade de remover o esmalte aprismático 

localizado nas áreas cervicais que corresponde à zona da linha de acabamento, em muitos 

dos casos, dificultando a obtenção de uma ligação sólida nesta zona. (10, 20) 

Segundo alguns autores, a remoção de esmalte não deverá exceder os 0,3-0,6 mm, de 

acordo com a dimensão do dente, a sua morfologia e patologia. Por outro lado, existe na 

literatura quem defenda que a espessura do esmalte e a sua extensão na área cervical dos 

dentes anteriores, não permite uma redução de 0,5 mm sem exposição dentinária. Um 

estudo anteriormente realizado, demonstrou que a remoção de esmalte não deve ser 

inferior a 0,5 mm ou maior que 2 mm, considerando o risco de diminuição da resistência 

da cerâmica. (10) 

 Em relação às facetas em resina composta, foi descrita a sua capacidade de 

redução da contração de polimerização, devido ao baixo módulo de elasticidade e à sua 

elevada capacidade de absorção de stress funcional. Neste seguimento, foi sugerida uma 

redução de 0,2-0,4 mm no terço cervical, 0,3-0,6 mm no terço médio e 1,5 mm no terço 

incisal. (1, 10) 

As opiniões quanto ao envolvimento da porção proximal no preparo divergem. 

Para alguns autores, o preparo deverá estender-se até a essa área não a envolvendo, 

enquanto outros defendem a inclusão no preparo de metade da área de contacto. Estudos 

realizados reportaram que a redução de esmalte na área interproximal não afeta, 

negativamente, a resistência do dente, contrariamente à redução vestibular, pois esta 

superfície está mais sujeita a forças compressivas. (10, 30) 

 

3.7.2. RESPOSTA PERIODONTAL 

Apenas alguns estudos publicados demonstraram uma boa integração das facetas 

pré-fabricadas em resina composta face aos tecidos periodontais envolventes. A técnica 

indireta na confeção de restaurações demonstrou um grau de precisão comparável às 

facetas em cerâmica. (10) As resinas compostas de última geração evidenciaram melhores 

características, relativamente à sua superfície altamente suave e polida. (3, 12) Desta forma, 

os resultados têm se demonstrado promissores quanto à integridade do periodonto. (10) 
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As facetas cerâmicas são tipicamente associadas a uma resposta periodontal 

favorável, devido à localização da margem gengival, a qual, frequentemente, se localiza 

na linha gengival ou ligeiramente supragengival. Um perfil de emergência adequado 

contribui para a diminuição da incidência de retenção de placa, mantendo a saúde 

periodontal. A resposta do periodonto face às facetas cerâmicas varia de clinicamente 

aceitável a excelente. (9) 

Estudos a longo prazo demonstraram a elevada biocompatibilidade e a baixa 

retenção de placa bacteriana inerentes às cerâmicas. (9, 18) Evidenciaram ainda que a 

quantidade de placa observada na cerâmica é inferior à de outros materiais ou mesmo do 

esmalte e que é removida mais rapidamente, sendo a sua vitalidade menor, nesta 

superfície. Este fenómeno é explicado pela mínima rugosidade de superfície. Contudo, 

Peumans, constatou a presença de placa na zona marginal, passados cinco anos da 

cimentação, resultante da remoção do polimento superficial, durante os procedimentos de 

acabamento. Desta forma, a rugosidade da porção cervical associada a possíveis defeitos 

marginais levará ao aumento da retenção de placa. (20) 

De salientar que, a posição marginal influencia de forma significativa a resposta 

periodontal, nomeadamente, nos casos em que esta se encontra muito acima do contorno 

gengival, produzindo uma lesão nos tecidos envolventes. Apenas alguns estudos 

reportaram uma ligeira inflamação gengival nos dentes restaurados, principalmente em 

pacientes com hábitos de higiene incorretos. (20) 

Diversos autores concordam que, na presença de uma higiene oral adequada, 

precisão das margens com correto acabamento e com uma localização acima do nível 

gengival, a manutenção da saúde do periodonto é garantida. (10) 
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Sistematizando o que foi anteriormente descrito, destaca-se que as facetas pré-

fabricadas em resina composta apresentam vantagens inegáveis, relativamente às 

cerâmicas, representando uma técnica restauradora promissora por várias razões, 

nomeadamente: 

✓ Possibilidade de modificação prévia à cimentação, sem comprometimento das 

suas propriedades mecânicas ou capacidade adesiva; 

✓ Maior simplicidade no procedimento de cimentação, aliado a uma maior 

capacidade de absorção da tensão de polimerização do cimento adesivo, por parte 

da resina composta;  

✓ Procedimentos de acabamento e polimento em cadeira menos exigentes e com 

menor propensão em aumentar o risco de fratura;  

✓ Ampla escolha da gama de cores, devido à cimentação com o mesmo tipo de 

material da sua composição; 

✓ Resultado estético bastante satisfatório, requerendo mínima preparação dentária 

ou ausência da mesma, podendo ser realizadas em apenas uma única sessão; 

✓ Biocompatibilidade em relação aos tecidos periodontais, respeitando os princípios 

da sua aplicação; 

✓ Facilidade de reparação em qualquer momento e maior resiliência; 

✓ Custo de confeção bastante inferior, devido a etapas laboratoriais mais simples, 

sendo a sua faixa de aplicação clínica mais ampla; 

✓ Possibilidade de reabilitação em pacientes com parafunções, pela sua reduzida 

abrasividade, relativamente à dentição antagonista. 

 

Apesar disso, as facetas em resina composta são mais suscetíveis a defeitos de 

superfície e a alterações de cor. Apresentam uma menor resistência, uma maior 

probabilidade de sofrer desgaste e fraturas marginais, comprometendo o resultado 

estético a longo prazo. 
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4. CONCLUSÃO 

Após a realização desta revisão bibliográfica, conclui-se que as facetas dentárias, em 

cerâmica ou resina composta pré-fabricadas, assumem um papel preponderante na 

reabilitação de dentes esteticamente comprometidos. Este tratamento minimamente 

invasivo apresenta uma crescente aplicabilidade, exigindo do clínico as competências 

necessárias ao nível do conhecimento e da manipulação dos diferentes materiais 

restauradores, bem como, das suas indicações e contraindicações. É fundamental 

apresentar ao paciente a existência das diversas abordagens terapêuticas, de modo a 

oferecer o melhor plano de tratamento para cada situação clínica, visando obter os 

melhores resultados. 

De facto, os sistemas cerâmicos apresentam uma progressiva notoriedade pelas suas 

caraterísticas já bem documentadas na literatura, no que respeita à física e mecânica dos 

materiais, bem como, a sua excelente biocompatibilidade e capacidade em mimetizar as 

caraterísticas da dentição humana. Deste modo, promovem um resultado estético 

admirável que, nos dias de hoje, constitui uma procura constante por parte da sociedade. 

Face à inovação dos materiais e técnicas restauradoras, o recente desenvolvimento de 

facetas pré-fabricadas em resina composta, possibilitou uma alternativa de tratamento 

mais acessível economicamente, mais célere e com resultados bastante satisfatórios. 

Apesar de, ainda, ser necessário avaliar o seu sucesso clínico, através de estudos 

controlados a longo prazo, estas surgem como uma técnica promissora na reabilitação de 

pacientes com necessidades estéticas.  
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