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GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS 

 

 
 
BISGMA 

 

 

Bisfenol A-glicidil metacrilato 

 
 

CAD/CAM 

 

 

“computer-aided design/ computer-aided manufacturing” 
(desenho auxiliado por computador – manufatura auxiliada por 

computador) 

 

FESEM 

 

 

“Field emission scanning electron microscopy” 

 
HF  
 
HOCL 

 
Hidrofluorídrico 

 
Ácido Hipocloroso 

 
 
LED 
 
PAC 
 
 
QTH 
 

 
“Light-Emitting Diode” (Diodo Emissor de Luz) 

 
“Plasma-arc curing lights” (Luzes de polimerização com arco 

de plasma) 
 

“Quartz-tungsten-halogen” (Quartzo-tungsténio-halogénio) 

 
 
NAOCL 
 

 
 

Hipoclorito de Sódio 
 
 

 
TEGMA 
 
UDMA 
 

 
Trietilenoglicol dimetacrilato 

 
Uretano dimetacrilato 

 

10-MDP  

 

 

Meta-criloiloxidecil dihidrogenofosfato 
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RESUMO  
 

Introdução: A cimentação adesiva de Restaurações Indiretas é, atualmente, um dos 

grandes desafios da Medicina Dentária. Isto porque, as Restaurações Indiretas visam ser 

o mais conservadoras e minimamente invasivas possíveis e, portanto, exigem menos 

requisitos mecânicos na preparação para fins de retenção. Assim, o fator adesivo é um 

ponto crítico no sucesso clínico e longevidade das Restaurações Indiretas. A cimentação 

adesiva de restaurações indiretas está diretamente relacionada com o tipo de cerâmica e 

o substrato dentário a serem utilizados. A grande variedade de sistemas de adesão e de 

cimentação disponíveis no mercado, exige que o médico dentista esteja constantemente 

em atualização na área de modo a obter os melhores resultados possíveis e a satisfação 

do paciente.  

Objetivos: O principal objetivo da dissertação é o de realizar uma revisão bibliográfica 

da literatura, avaliando criticamente a validade, a metodologia e os resultados dos estudos 

incluídos de forma a analisar os vários fatores e materiais que possam influenciar na 

cimentação adesiva de Restaurações Indiretas, sejam elas Facetas, Onlays, Inlays ou 

Overlays. 

Material e Métodos: Foi realizada uma pesquisa baseada na evidência científica 

utilizando a base de dados de artigos científicos retirados da U.S. National Library of 

Medicine database- PubMed, Google Académico bem como revistas clínicas/jornais 

online. Foram estabelecidos os seguintes limites de pesquisa: artigos tanto de língua 

inglesa como portuguesa priorizando as publicados a partir do ano de 2010 até à presente 

data. Foram excluídos artigos cuja leitura necessitava de ser paga. 

Desenvolvimento: Os cimentos resinosos são utilizados com o objetivo de aderir 

restaurações indiretas à estrutura dentária, de forma estável e a longo-prazo.  Estes são 

frequentemente utilizados devido ao seu comportamento mecânico, superior ao das 

resinas compostas, bem como possibilidade de adesão ao material restaurador e à 

estrutura dentária (com ou sem sistema adesivo) e propriedades ópticas superiores ao das 

resinas compostas. Porém, ainda não totalmente satisfeitos com os cimentos resinosos e 

de forma a melhorar as propriedades das resinas compostas, os fabricantes procuraram 

melhores soluções para tornar o material mais fácil de aplicar e de usar. Assim, surgiu a 
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técnica do aquecimento das resinas compostas e dos cimentos resinosos em dispositivos 

próprios previamente à sua utilização. Desta forma, resinas compostas com maior teor de 

partículas de carga, e, consequentemente, maior viscosidade, poder-se-iam tornar mais 

fluídas, facilitando a sua adaptação e mantendo as suas propriedades mecânicas 

superiores. Além disso, o aquecimento das resinas iria ter influência na polimerização, na 

medida em que a mobilidade dos radicais livres seria aumentada, levando a um maior 

grau de polimerização e, consequentemente, melhores propriedades mecânicas dos 

polímeros. 

Conclusão: Tanto as resinas compostas pré-aquecidas como os cimentos resinosos, são 

boas alternativas para cimentar Restaurações Indiretas, sobretudo em cerâmica. Ainda 

assim, são necessárias melhorias nos cimentos resinosos. Além disso, os testes 

laboratoriais precisam simular melhor o ambiente oral e, consequentemente, obter dados 

mais confiáveis correlacionados ao desempenho clínico. 

Apesar do sucesso das restaurações indiretas ser consensual na literatura, existe ainda 

alguma controvérsia no que diz respeito à forma ideal de tratamento de superfície a ser 

aplicado no dente e cerâmica e tipos de cimentos que devem ser utilizados na cimentação 

definitiva. 

Palavras-Chave: facetas cerâmicas, cimentos adesivos, força de ligação, facetas, agente 

de ligação, condicionamento ácido, cimentos resinosos, onlays/inlays, restaurações 

indiretas, cimentos resinosos pré-aquecidos. 
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ABSTRACT  
 

Introduction: Adhesive restoration of indirect restorations is currently one of the greatest 

challenges in dentistry. This is because, Indirect Restorations aim to be as conservative 

and minimally invasive as possible and, therefore, require less mechanical requirements 

in the preparation of retaining fins. Thus, the adhesive factor is a critical point in the 

clinical success and longevity of Indirect Restorations. The adhesive cementation of 

indirect restorations is directly related to the type of ceramic and the dental substrate used. 

A wide variety of adhesion and cementation systems available on the market, requires 

that the dentist is constantly updating in the area in order to obtain the best possible results 

and patient satisfaction. 

 

Objectives: The main objective of the dissertation is to perform a literature review of the 

literature, critically evaluating the validity, methodology and the results of included 

studies in order to analyze the various factors and materials that may influence the 

adhesive cementation of Indirect Restorations, whether Veneers, Onlays, Inlays or 

Overlays. 

 

Material and Methods: Research based on scientific evidence was conducted using the 

database of scientific articles taken from the the US National Library of Medicine - 

PubMed, Google Scholar as well as online clinical journals /newspapers. The following 

search limits were established: articles in both English and Portuguese from the year 2010 

to the present date. Articles whose reading is required to pay were excluded. 

 

Development: Resin cements are used with the objective of adhering indirect restorations 

to dental structure, in a stable and long-term way. These are frequently used due to their 

mechanical behavior, superior to composite resins, as well as the possibility of adhesion 

to restorative material and dental structure (with or without adhesive system) and to the 

optical characteristics superior to composite resins. However, still not entirely satisfied 

with the resin cements and in order to improve the properties of composite resins, 

manufacturers have acquired better solutions to make the material easier to apply and use. 

Thus, the technique of heating composite resins and resin cements came into use. In this 

way, composite resins with higher content of charge particles, and, consequently, higher 

viscosity, can become more fluid, facilitating their adaptation and maintaining good 
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mechanical properties. In this way, composite resins with a higher content of filler 

particles, and, consequently, greater viscosity, could become more fluid, facilitating their 

adaptation and maintaining their superior mechanical properties. In addition, the heating 

of the resins would have an influence on the polymerization, as the mobility of free 

radicals would be increased, leading to a higher degree of polymerization and, 

consequently, better mechanical properties of the polymers. 

 

Conclusion: Both pre-heated composite resins and resin cements are good alternatives 

for cementing Indirect Restorations, especially in ceramics. Still, improvements are 

needed in resin cements. In addition, laboratory tests need to better simulate the oral 

environment and, consequently, obtain more reliable data correlated with clinical 

performance. Although the success of indirect restorations is consensual in the literature, 

there is still some controversy regarding the ideal form of surface treatment to be applied 

to the tooth and ceramics and the types of cement that should be used in the permanent 

cementation. 

 

Keywords: ceramic veneers, adhesives, bonding strength, veneers, bond, acid 

conditioning, resinous cements, onlays / inlays, indirect restorations, preheated resinous. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 

Um dos principais desafios da Dentisteria Operatória atual é alcançar as 

propriedades ópticas perfeitas dos dentes naturais com materiais artificiais. Em geral, o 

comportamento óptico de uma restauração cerâmica é determinado pela combinação da 

cor da estrutura dentária subjacente, da espessura das camadas cerâmicas e da cor do 

cimento. 20 

As Restaurações Indiretas são consideradas restaurações previsíveis, bastante 

estéticas com a vantagem de serem conservadoras para os tecidos dentários, 

demonstrando um excelente desempenho clínico. 31,44 

 As Restaurações Indiretas em Cerâmica são utilizadas atualmente em grande 

escala pois apresentam propriedades físicas e mecânicas excelentes, sendo assim 

consideradas, entre os materiais dentários, a melhor opção para a reprodução dos 

elementos dentários.28 

O grande objetivo das restaurações adesivas é restituir ao dente a estrutura 

dentária perdida e consequentemente a sua resistência biomecânica e função. Para tal, é 

necessário alcançar um íntimo contacto entre os materiais restauradores e os tecidos 

dentários. Desta forma, foram desenvolvidos sistemas adesivos que promovem uma 

interação entre estas duas superfícies, formando uma interface.38 

Atualmente, as Restaurações Indiretas visam ser o mais conservadoras e 

minimamente invasivas possíveis e, portanto, exigem menos requisitos mecânicos na 

preparação para fins de retenção. Assim, o fator adesivo é um ponto crítico no sucesso 

clínico.1  

 

A adesão à superfície dentária é promovida pela utilização de sistemas adesivos e 

cimentos resinosos, formando um complexo de adesão constituído pela superfície 

dentária, cerâmica/resina e pelo cimento resinoso. A adesão à estrutura dentária é 

maioritariamente mecânica/micromecânica, contudo é possível promover uma adesão 

química pela adição de monómeros específicos nos sistemas adesivos, com afinidade para 

a hidroxiapatite (como é o caso do monómero 10-MDP).49 
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Atualmente, as estratégias adesivas mais utilizadas dividem-se em Sistemas 

Convencionais (Etch-and-rinse), Autocondicionantes (Self-Etch) ou ionómero de Vidro 

modificado por Resina. 41,43 

 

Os cimentos resinosos são utilizados com o objetivo de unir as restaurações 

indiretas e a estrutura dentária de forma estável e duradoura. 33 Estes têm sido amplamente 

utilizados devido ao seu comportamento mecânico, superior aos cimentos convencionais. 

Os cimentos resinosos podem ser classificados de acordo com o seu mecanismo de 

polimerização: autopolimerizáveis, fotopolimerizáveis ou uma combinação de ambos - 

Dupla Polimerização (Dual).17 Para além disso, novos estudos têm vindo a mostrar 

igualmente a possibilidade de utilizar resinas compostas pré-aquecidas para a cimentação 

de Restaurações Indiretas, que tem algumas vantagens relativamente aos cimentos 

resinosos.47 

 

A cimentação das Restaurações Indiretas em cerâmica apresenta ótimos resultados 

quando são utilizados cimentos resinosos. Estes apresentam menor viscosidade e 

comportamento mecânico superior aos cimentos convencionais.17 Porém, algumas 

características das Resinas Compostas apresentavam-se ser mais vantajosas e, portanto, 

surgiu a ideia de as pré-aquecer antes da sua utilização de modo a diminuir a sua 

viscosidade a facilitar a sua aplicação. Assim surgiram as Resinas Pré-aquecidas.10,18 

 

A longevidade e o sucesso clínico deste tipo de reabilitação vai depender de 

diversos fatores como: força e durabilidade da interface adesiva; profundidade da 

preparação do dente e tipo de superfície dentária a que a restauração é aderida; tipo e 

espessura da cerâmica utilizada; tipo de cimento e adesivo utilizado; morfologia dentária 

e tipo de atividade funcional e parafuncional a que as restaurações vão estar sujeitas. 30,31 

Apesar das Restaurações Indiretas serem consideradas como o tratamento de eleição em 

medicina dentária estética, existem algumas controvérsias quanto ao tipo de tratamento 

da superfície dentária e cerâmica bem como quanto aos tipos de cimentos que se devem 

utilizar. Em geral, os cimentos resinosos apresentam bons resultados na adesão quer para 

estrutura dentária, quer para a superfície cerâmica, quando o correto condicionamento e 

tratamento destas superfícies é realizado, contudo outras estratégias têm-se apresentado 

como alternativas credíveis.38 
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Uma vez que a adesão ao esmalte tem provado ser superior à dentina, recomenda-

se que a preparação dentária seja o mais conservadora possível, limitando a preparação 

do dente ao esmalte.22,32 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi efetuada uma pesquisa de evidência científica da PubMed – 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed com os termos MeSH: ceramic veneers, adhesive 

cement, bond strength, veneer, surface conditioning, resin cements, onlays/inlays, 

indirect restorations, pre-heated resin cements. Foram estabelecidos os seguintes limites 

de pesquisa: artigos tanto de língua inglesa como portuguesa, incluindo o português do 

Brasil, e priorizando as publicados a partir do ano de 2010 até à presente data. No entanto, 

para algumas pesquisas mais detalhadas recorreu-se a artigos mais antigos. Foram 

excluídos artigos cuja leitura necessitava de ser paga.  

Posteriormente, recorrendo à bibliografia da literatura previamente incluída nesta 

revisão foi feita uma busca manual de artigos considerados relevantes para o tema em 

questão.  

Nesta revisão bibliográfica foram revistos e incluídos um total de 47 artigos e 4 

livros (capítulos). 

 

Figura 1 – Critérios de inclusão e exclusão utilizados para a pesquisa de artigos. 

Artigos de 
revisão,artigos de 

revisão sistemática e 
meta-análises, 

publicados 
principlamente nos 

últimos 10 anos 

Idioma: Inglês; 
português (incluindo 
português do brasil) 

Artigos relevantes 
para o tema da 

Bibliogafia 
previamente incluída

Critérios 
de 

Inclusão Publicações 
anteriores a 2000, 

excepto aqueles cuja 
recomendação pelo 

orientador como 
clássicos

Foram excluídos 
artigos cuja leitura 
necessitava de ser 

paga

Critérios 
de 

Exclusão 
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DESENVOLVIMENTO 
 

1. RESTAURAÇÕES INDIRETAS ANTERIORES 
 
A adoção de medidas de promoção de saúde aliada ao progresso dos materiais 

adesivos estéticos provocou uma redução significativa da incidência de cárie na 

população e, consequentemente uma reconsideração da atuação da Dentisteria 

Operatória. Hoje em dia, um dos parâmetros a ter em maior consideração é sem dúvida a 

estética dentária, pois é considerada, cada vez mais, como uma referência de saúde e de 

sucesso clínico.9 

O aumento da exigência estética dos pacientes tem feito com que os Médicos-

Dentistas procurem técnicas e materiais restauradores cada vez mais eficientes e 

duradouros. As restaurações indiretas têm sido amplamente utilizadas na Medicina 

Dentária por serem capazes de reproduzir com fidelidade as estruturas do dente natural.14 

 

1.1 CERÂMICAS 
 
 As restaurações cerâmicas anteriores, mais precisamente as facetas dentárias,  

foram propostas a primeira vez na literatura por Charles Henry Land, em 1903, com o 

intuito de fazer uma caracterização mais real das personagens de Hollywood.8  Com o 

desenvolvimento dos materiais e o aprimoramento das técnicas dentárias, as facetas 

estéticas, assim designadas, foram se tornando numa forma de reabilitação, conseguindo 

solucionar problemas de estética e função em pacientes com estruturas dentárias 

prejudicadas.42 

Nos últimos 50 anos, várias técnicas e estratégias foram desenvolvidas para 

melhorar as características e propriedades da Cerâmica Dentária.51 

As cerâmicas são materiais que apresentam propriedades físicas e mecânicas 

excelentes, sendo assim consideradas, entre os materiais dentários, a melhor opção para 

a reprodução dos elementos dentários.28 Este material de eleição apresenta as seguintes 

características: resistência à compressão, condutibilidade térmica, mimetização das 

estruturas/tecidos dentários, radiopacidade, integridade marginal, estabilidade de cor, 

biomimetismo, entre outras.6 

Para além disso, com o desenvolvimento dos processos de prensagem e CAD / 

CAM, as cerâmicas tornaram-se ainda mais populares, pois estas técnicas permitiram 
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alcançar melhorias consideráveis da resistência e da qualidade do ajuste do material 

dentário.50 

 Atualmente encontra-se no Mercado disponível uma grande variedade de 

Cerâmicas dentárias, com diferentes constituições. A saber, cerâmicas reforçadas por: 

alumina, zircónia, leucite, dissilicato de lítio, entre outras.28 (Na Tabela 1, podemos 

consultar os diferentes materiais cerâmicos e as suas indicações clínicas.) Também a 

porcelana é um tipo de cerâmica usada em grande escala na Medicina Dentária, bem como 

noutras áreas.35 Grande parte das facetas dentárias são feitas em porcelana, pois a sua 

utilização confere à faceta uma maior resistência, melhor estabilidade de cor e, por ser 

fabricada extra-oralmente, uma melhor visualização e detalhe durante a sua confecção.42 

 A chave para o sucesso das restaurações cerâmicas está na correta seleção dos 

materiais, técnica da fabricação e desenho da restauração. Para além disso, também se 

deve ter em conta outros fatores, como: tensões residuais, condição de contato do dente, 

tamanho e forma do dente, módulo elástico dos adesivos e estrutura do dente, estado da 

superfície, etc.50 

 

TABELA I- Cerâmicas - exemplos de cerâmicas (CAD-CAM) disponíveis no mercado 

de acordo com o tipo de cerâmica e indicações clínicas - adaptado de Bajraktarova-

Valjakova (2018) 

Tipo de Cerâmica Nome Comercial, Fabricantes Indicações Clínicas 

 
 
 
 

Cerâmicas Feldespáticas 

 

VITABLOCKS; 
VITA Zahnfabrik:      

Mark I(1985), Mark 
II(1991),  VITA 

TriLuxe(2003), VITA 
TriLuxe Forte(2007), 
VITA RealLife(2010) 

Facetas, 
inlays, 
onlays, 

coroas parciais, 
coroas anteriores e 

posteriores, 
como material de facetas 

CAD/CAM para pontes de 
várias unidades 

 
 

Cerâmicas de Vidro 
reforçadas com Leucite 

 

IPS Empress CAD, Ivoclar 
Vivadent 

IPS Empress CAD Multi 

 

Facetas, inlays, 
onlays, 

coroas parciais, 
coroas anteriores e 

posteriores 
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Cerâmicas de vidro 
reforçadas com 

Dissilicato de Lítio 

 

 

 

 

IPS e. max CAD, 
Ivoclar Vivadent (2006) 

 

Facetas, inlays, 
onlays, 

coroas parciais, 
coroas anteriores e 

posteriores, 
pontes 3 unidades (anterior 

e premolar), pilares 
híbridos, coroas de pilares 

híbridos; Pontes de 3 
unidades posteriores, 

como material de facetas 
CAD/CAM para pontes de 
várias unidades feitas de 

IPS e.max ZirCAD  

 

 

 

 

 

Cerâmicas de vidro 
reforçadas com Silicato 

de Lítio 

 

 

Celtra Duo, 
Dentsply (2013) 

 

 

 

 

VITA Suprinity, 
VITA Zahnfabrik (2013) 

 

Facetas, 
inlays, 
onlays, 

coroas parciais, 
coroas anteriores e 
posteriores, coroas 

implanto-suportadas 

 

Facetas, 
inlays, 
onlays, 

coroas parciais, 
coroas anteriores e 
posteriores, coroas 

implanto-suportadas 
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1.2 FACETAS 
 

A evolução de novos materiais cerâmicos bem como os avanços no campo das 

técnicas de cimentação adesiva contribuíram para o aumento da utilização das facetas 

como restauração indireta.8 

As Facetas dentárias (Fig.2) são restaurações parciais, cujo objetivo é recobrir as 

superfícies vestíbulo-proximais e incisais dos dentes anteriores superiores e inferiores. 

Quanto à sua confeção, podem ser classificadas em: diretas, semi-diretas ou indiretas.8 

As facetas diretas são realizadas pelo próprio profissional, com o uso de resinas 

compostas ou facetas pré-fabricadas. Já as indiretas são feitas pelo técnico em prótese e 

podem ser em resinas indiretas, facetas pré-fabricadas ou porcelana.42 

Atualmente as Facetas de porcelana/cerâmica tornaram-se uma modalidade de 

tratamento importante no fornecimento de soluções para os problemas estéticos e 

funcionais do paciente. As facetas dentárias surgiram como uma boa alternativa às coroas 

dentárias que exigiam uma preparação extensa, colocando em risco a vitalidade dos 

dentes.22 Assim, as Facetas demonstram excelente desempenho clínico e, ao longo da 

evolução dos materiais e técnicas, tornaram-se uma das modalidades de tratamento mais 

previsíveis, mais estéticas e menos invasivas.44 

O procedimento da colocação das Facetas Dentárias, desde a sua confeção até à 

cimentação na peça dentária, passando pela preparação dentária, deve ser cuidadosamente 

planeado e executado de modo a assegurar resultados bem sucedidos a longo prazo.22 

Entre as várias finalidades das facetas dentárias, podemos destacar a correção das 

alterações de cor, forma, textura, posicionamento, bem como promover o bem-estar do 

paciente no que diz respeito à saúde física e psicológica, higiene e educação.12 

As facetas de cerâmica são um procedimento estético que requer uma discussão 

prévia sobre os benefícios e riscos, bem como os objetivos funcionais e estéticos definidos 

para o caso a tratar. A seleção da tonalidade pode ser desafiadora devido à natureza fina 

e translúcida desta Restauração. A cor final é o resultado da cor do dente subjacente, da 

resina de cimentação e da opacidade / translucidez da porcelana utilizada.22 

Tal como todos os materiais restauradores dentários, as facetas apresentam as suas 

indicações e contra-indicações que devem ser minuciosamente analisadas para a correta 

devolução da harmonia, da naturalidade e da estética do sorriso.8 

 



 

 
    

8 

1.2.1 Vantagens das Facetas 
 

As facetas cerâmicas apresentam várias vantagens e desempenham um excelente 

papel na substituição de dentes inestéticos:44 

• Facetas cerâmicas oferecem um maior controlo da cor, da translucidez, textura e 

estabilidade de cor;44 

• Material Biocompatível;8 

• Resistente aos ataques químicos e eletrolíticos da cavidade oral. O material 

cerâmico absorve fluídos uma percentagem muito menor de fluídos que outros 

materiais de facetas;8,44 

• Preparação mais conservadora quando comparada a uma coroa total;44 

• Elevada adesividade: facetas cerâmicas aderem melhor à superfície de esmalte do 

dente do que facetas de outros materiais;44 

• Elevada resistência à abrasão;44  

• Saúde periodontal: a superfície da faceta é mais resistente ao acúmulo de placa 

em comparação com qualquer outro material, mantendo assim a saúde e/ou 

recuperação periodontal;44 

• Alta Resistência: As facetas de cerâmica desenvolvem alta resistência ao 

cisalhamento e à tração após serem cimentadas ao esmalte.44 
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1.2.2 Desvantagens das Facetas 
 

Como desvantagens:8,22,44 

• não permite grandes modificações após a colocação da faceta;  

• Protocolo rigoroso e complicado; 

• Reparação dispendiosa; 

• Elevada Fragilidade. Antes da cimentação são frágeis e difíceis de manipular; 

• Custo elevado. O custo também dependerá da dificuldade do tratamento do 

paciente, do tempo, dos requisitos artísticos e do plano de tratamento envolvido. 

• Preparação dentária: Geralmente é necessária alguma preparação dentária; 

• Experiência: a fabricação de facetas é um processo indireto que requer uma 

impressão precisa e um trabalho de laboratório de alta qualidade. 

• Cor: é difícil modificar a cor depois que a faceta é cimentada no esmalte, também 

é difícil combinar a tonalidade com precisão. 

 

1.2.3 Indicações das Facetas 
 

As facetas podem ser usadas para correções funcionais ou estéticas nas seguintes 

condições: 8,22,44 

  

1. Alterações de cor; 8 

2. Abrasão; 22 

3. Defeitos no esmalte; 8 

4. Descolorações dentárias: não corrigidas por branqueamentos dentários ou 

procedimentos de micro-abrasão; 22 

5. Hipocalcificações; 44 

6. Discrepâncias no tamanho e na forma dos dentes;22 

7. Perdas e defeitos estruturais; 8 

8. Diastemas; 22 

9. Dentes laterais conóides; 44 

10. Ajustar a oclusão de determinados dentes; 22 

11. Dentes posicionados lingualmente; 44 

12. Dentes mal posicionados que não requerem ortodontia;44 
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 1.2.4 Contra-Indicações das Facetas 
 

Como contra-indicações absolutas:12,22,44  
 

1. Presença de hábitos parafuncionais como o bruxismo; 12 

2. Dentes com descoloração muito severa ou dentes não vitais; 22 

3. Versão Labial; 44 

4. Dentes muito restaurados, desgastados ou com pouco esmalte ou dentes muito 

fracos para suportar forças funcionais;22 

5. Espaços interdentários excessivos; 44 

6. Higiene oral precária e cáries; 44 

7. Posição ou apinhamento moderado a grave; 44 

 

 

 
 
 

Fig. 2 – Facetas Cerâmicas no modelo de trabalho (imagens gentilmente cedidas pelo Prof. 
Doutor. João Cardoso Ferreira) 
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2. RESTAURAÇÕES INDIRETAS POSTERIORES 

2.1 RESTAURAÇÕES INDIRETAS INLAYS, ONLAYS E 
OVERLAYS 
 

Atualmente a Dentisteria Restauradora enfrenta novos desafios na adoção de 

novas tecnologias e materiais dentários de modo a satisfazer as elevadas exigências dos 

pacientes por restaurações estéticas (não metálicas) de dentes posteriores. Para tal, existe 

uma variedade de opções no mercado de materiais não metálicos, incluindo resinas 

compostas diretas e indiretas e Restaurações em cerâmica/porcelana.35 

As diversas técnicas descritas na literatura são apologistas do carácter conservador 

e minimamente invasivo das Restaurações dentárias. Assim, quando a estrutura coronal 

de um dente posterior é perdida, várias opções de tratamento estão disponíveis, 

dependendo do grau de destruição: Restauração direta com resina composta, restauração 

indireta parcial classificada como inlays (sem cobrir as cúspides), onlays (cobrindo pelo 

menos uma cúspide), overlays (cobrindo todas as cúspides) ou restauração da cobertura 

total (coroas). Desta forma e, resumidamente, as Restaurações indiretas do tipo 

Onlay/Inlay (Fig.3) são indicadas em dentes posteriores com cavidades extensas. 4,24  

A decisão clínica e um bom plano de tratamento são elaborados com base em 

vários fatores, tais como: estado da cavidade oral, o estadio da destruição do próprio 

dente, bem como a relação entre o tempo, o custo e as espectativas do paciente.40 

Consequentemente, isto permite-nos obter uma redução significativa dos pontos 

de stress na superfície de união e, portanto, melhor estabilidade e durabilidade, já que, se 

existir contração de polimerização, esta apenas ocorre no aquando a cimentação.11 

 

Fig. 3- Overlay em cerâmica inserido no modelo de estudo 
 (imagem gentilmente cedida pelo Prof. Doutor. João Cardoso Ferreira) 
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2.1.1 Inlays, Onlays e Overlays em Resina Composta 
 
Existem na Dentisteria Operatória Conservadora várias técnicas e materiais para 

a reabilitação protética de dentes posteriores com forma de atuação minimamente 

invasiva. Dentro destas, encontram-se as resinas compostas, que podem ser utilizadas de 

forma direta e indireta.19 

As Restaurações em Resina Composta pela técnica direta é quando o material é 

aplicado diretamente no dente ou na cavidade preparada através de incrementos. Esta 

técnica apresenta-se vantajosa no sentido de preservação máxima da estrutura dentária e 

nos baixos custos que apresenta devido ao procedimento ser realizado apenas em uma 

consulta.19 

Porém, esta técnica apresenta as suas desvantagens subjacentes ao material, a saber: 

contração de polimerização, sensibilidade pós-operatória, desgaste potencialmente 

elevado, rugosidade superficial e pigmentação; outros, pertinentes à técnica, como: 

restabelecimento de ponto de contato proximal, adaptação marginal, dificuldade no 

acabamento e polimento bem como uma polimerização mais homogénea.11 

A Reabilitação de dentes posteriores cariados ou fraturados por meio de técnica 

indireta superou algumas dificuldades associadas à técnica direta com Resina Composta, 

resultando numa melhor oclusão e uma anatomia ideal do dente.24 Estas Restaurações 

indiretas têm a vantagem de ser realizadas em condições ideais de humidade, elevado 

grau de polimerização a fim de obter integridade marginal precisa, contatos proximais 

adequados e excelente morfologia.19 

De acordo com estudos anteriores, não há evidências conclusivas que mostrem 

que Inlays e Onlays em Cerâmica tenham maior taxa de sobrevivência do que os de 

Resina Composta. Uma das principais vantagens das Resinas Compostas é o baixo custo 

quando comparado às Restaurações Indiretas em Cerâmica.24 Para além disso, a Resina 

Composta apresenta menor risco de fraturas marginais em relação às Restaurações em 

Cerâmica, devido à sua capacidade de absorver forças de carga mastigatória. Em 

pacientes com estruturas periodontais abaixo do ideal, a resina composta torna-se o 

material de eleição nesta situação pois absorve forças de carga compressiva e reduz o 

impacto cerca de 57% mais que a porcelana.19 

Segundo Cardoso et al., a longevidade de restaurações em resina composta é 

influenciada diretamente pelo grau de polimerização o qual, por sua vez, tem influência 

direta sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas.11 
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O procedimento de polimerização adicional (autoclave ou microondas) e também a 

associação com fibras de reforço, como o exemplo das fibras de vidro pré-fabricadas e 

impregnadas com BISGMA, são técnicas que aumentam significativamente o grau de 

polimerização. Estudos revelaram que a fotopolimerização associada a mais um ciclo de 

fotopolimerização adicional em autoclave tem como propósito obter uma maior 

conversão da matriz orgânica que, consequentemente, melhora significativamente as 

propriedades, como a resistência à fratura e ao desgaste, módulo de elasticidade e 

resistência flexural. Para além disso, a utilização de fibras de vidro concede propriedades 

como: dureza, biocompatibilidade, adesão química, adesão química, facilidade de 

manipulação e reforço estrutural.19 

 

2.1.2. Inlays, Onlays e Overlays em Cerâmica 
 

A demanda por restaurações estéticas tem resultado num aumento do uso de 

cerâmicas dentárias na região posterior, que antes era restrita apenas ao tratamento em 

regiões anteriores. As suas propriedades ópticas, diminuição da contração de 

polimerização, maior resistência e maior facilidade de reestabelecer contornos e contatos 

proximais, suscitou o interesse para o seu uso em Restaurações Indiretas Posteriores em 

Cerâmica.39 

Como todos os outros materiais dentários, as cerâmicas têm as suas vantagens e 

desvantagens. Embora as propriedades mecânicas das cerâmicas sejam muitos superiores 

às da Resina Composta em relação à resistência, integridade superficial e estabilidade de 

cor, a cerâmica apresenta um elevado módulo de elasticidade, o que resulta numa baixa 

absorção das forças mastigatórias, sendo que grande parte destas forças são transmitidas 

ao dente restaurado ou ao dente antagonista, o que, por sua vez, reduz a longevidade da 

restauração.19 

Vários estudos sobre restaurações indiretas em cerâmica revelaram uma taxa de 

sucesso de aproximadamente 90% após 10 anos.24 

Porém, em contrapartida, estudos revelaram que a cerâmica é frágil e mais propensa a 

fraturar do que os compósitos quando em contacto com as forças exercidas pelo dente 

oposto, sobretudo quando a sua espessura é fina.24 
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O protocolo clínico para a preparação de onlays, inlay ou overlays (Fig.4) em 

cerâmica depende de fatores importantes, a saber: a seleção do material restaurador, 

desenho biomecânico, seleção de cores, condicionamento de substratos dentários e 

cimentação adesiva.35 

 

 

 

 

Fig. 4: A- 2º Molar Superior pronto para receber a Restauração Indireta; 

 B- Overlay cimentado no Dente (imagem gentilmente cedida pelo Prof. Doutor. João Cardoso 

Ferreira) 
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3.ADESÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS AOS 

TECIDOS DENTÁRIOS 

3.1 CONDICIONAMENTO ÁCIDO  
 

O Condicionamento ácido é uma das várias técnicas sugeridas para o tratamento 

da superfície interna de uma restauração indireta de modo a aumentar a resistência de 

união. Alguns exemplos de tais técnicas incluem condicionamento ácido, abrasão a ar, 

agentes de acoplamento silano, revestimento triboquímico com sílica e tratamento a 

laser.24 

No caso das Facetas em Cerâmica (restaurações à base de sílica), a sua superfície 

interna deve ser condicionada com 9,5% (8%-10%) de ácido fluorídrico (HF) por 20 

segundos (para dissilicato de lítio) ou entre 60-90 segundos (para outras cerâmicas à base 

de sílica como as feldspáticas com e sem reforço de leucite). Em seguida, o ácido HF 

deve ser limpo abundantemente com água e a seguir deve-se esfregar ácido fosfórico 

durante 60 segundos para remover os cristais soltos. De seguida, a faceta deve ser 

colocada num recipiente com água destilada (ou álcool ou acetona a 95%) e colocada em 

banho ultrassónico por 3-5 minutos (depende do protocolo) a fim de remover quaisquer 

resíduos restantes na superfície. Também se pode recorrer ao uso do jateamento com 

óxido de alumínio, tendo em atenção os cuidados necessários para não atingir a superfície 

externa da faceta.22,42 De seguida, estas são lavadas e é aplicado na sua superfície interna 

um primer de silano durante 1 minuto. Por fim, é feita uma secagem suave com a ponta 

de ar, de modo a evaporar qualquer solvente restante, e utiliza-se o sistema de cimentação 

mais indicado para a cimentação da faceta, que iremos analisar posteriormente. 22,27 

Já nas Restaurações indiretas em Resina Composta, as técnicas que se mostraram 

mais eficazes para o tratamento da superfície interna foram a abrasão de partículas no ar 

com partículas de alumina de 50 μm seguida do condicionamento ácido com HF a 37,5% 

durante 15s e de acordo com as recomendações do fabricante.24 

O condicionamento da superfície dentária é feito com ácido fosfórico a 37%. 

Porém, o tempo de condicionamento e o grau de secagem vão variar dependendo 

do tecido dentário em questão, seja ele Esmalte ou Dentina, como iremos ver 

posteriormente.3,42 
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3.1.1 No Esmalte 
 

O esmalte é formado por 96% a 97% de substâncias inorgânicas, 1% a 4% de água 

e 4% a 5% de substâncias orgânicas. É formado por prismas de cristais de hidroxiapatite 

que se estendem desde a junção amelodentinária até a superfície externa do esmalte.1 

O condicionamento ácido a nível do esmalte com ácido fosfórico ou 

hidrofosfórico surgiu com o intuito de aumentar a durabilidade e resistência das 

restaurações diretas e indiretas, isto porque o condicionamento ácido no esmalte resulta 

na formação de macro e microporosidades que vão permitir, posteriormente, a infiltração 

dos monómeros resinosos nessas porosidades. Assim, quando polimerizados, vão 

promover a formação de micro-retenções através da formação de resin-tags, garantido 

uma adesão essencialmente micromecânica ao esmalte.38 

O ácido fosfórico atua sobre os prismas, gerando três padrões diferentes de 

condiconamento. O padrão 1 atua no nível central dos prismas, o padrão 2 atua na 

periferia dos prismas e o padrão 3 é uma combinação dos padrões anteriores. A aplicação 

de ácido fosfórico em concentrações de 30% a 37% durante 30 segundos resulta na 

formação de fosfato de cálcio com perda de estrutura de adamantina.1 

O condicionamento ácido tem se mostrado um procedimento eficaz no sentido de 

diminuir a infiltração marginal e, consequentemente, o aparecimento de coloração 

marginal, cáries secundárias e sensibilidade pós-operatória.42 

 3.1.2 Na Dentina 
 

Na dentina, o condicionamento ácido é um procedimento menos previsível do que 

no esmalte pois, primeiramente, é um tecido húmido e muito poroso, composto por uma 

rede de túbulos dentinários com fluído, redes de fibras de colagénio e uma matriz 

mineralizada. Para além disso, as suas características morfológicas também pode mudar 

conforme a profundidade.43 À medida que a dentina se aproxima da polpa, os túbulos 

dentinários aumentam de diâmetro e em densidade e o teor de água também aumenta 

nesse sentido, ou seja, apresenta menor teor de água à superfície do que próximo da polpa. 

Além disso, a dentina é um tecido sujeito a inúmeras alterações fisiológicas, sofrendo 

processos de envelhecimento, esclerose, reação à cárie dentária, que provocam o aumento 

da sua espessura e redução da sua permeabilidade.1 
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Posto isto, é necessário ter em conta 2 aspetos extremamente importantes durante 

o tratamento da Dentina com soluções de ácido fosfórico. O primeiro aspeto é que a 

dentina deve permanecer húmida, isto porque a secagem excessiva da dentina (Overdry) 

destrói as microporosidades resultantes da sua desmineralização, levando ao colapso da 

sua rede de fibras de colagénio e, consequentemente, redução da infiltração dos 

monómeros resinosos.3 Porem, o excesso de água (Overwet), também afeta 

negativamente a infiltração, pois atua como barreira física e, além de impedir a penetração 

do adesivo nas fases seguintes, também causa a diluição e emulsão de seus componentes, 

separando-os em fases hidrofóbicas e hidrolfílicas, dificultando a polimerização dos 

monómeros dentro da camada híbrida.43 

Assim, o recomendado para este procedimento é utilizar uma bola de algodão, um 

microbrush ou um lenço de papel para absorver o excesso de água da dentina sem 

provocar a sua desidratação.38 

O segundo aspeto associado ao condicionamento da dentina é a desmineralização 

excessiva em profundidade, para além do nível que os monómeros resinosos conseguem 

infiltrar. Isto provoca uma hibridização deficiente com a dentina, diminuindo a 

longevidade da restauração indireta.3 

Idealmente, o condicionamento ácido deve ser feito com ácido fosfórico a 37%, 

sem exceder 15s. Uma aplicação excessivamente prolongada pode provocar modificações 

estruturais das fibras de colagénio e condicionar o sucesso da hibridização entre os 

monómeros resinosos e a dentina.41 

Uma técnica importante que visa aprimorar a hibridação entre resina/ dentina 

consiste no pré-tratamento da dentina com um agente desproteinizante, como é o caso das 

soluções de hipoclorito de sódio (NaOCl) ou ácido hipocloroso (HOCl). Este método é 

também designado de processo de desproteinização da Smear Layer. Estas soluções têm 

como função dissolver o conteúdo orgânico da Smear Layer bem como atuar como 

antibacterianos. Porém, o NaOCl apresenta mais efeitos adversos quando comparado com 

as soluções de NaOCl. Assim é preferível optar pela solução de HOCl para o pré-

tratamento da dentina antes da aplicação do adesivo.3 
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3.2 SMEAR LAYER 
 

A Smear Layer são os detritos resultantes do corte da dentina com um instrumento 

de corte aquando a preparação dentária. É descrita como uma camada fina que cobre a 

superfície da dentina e que se pode estender para os túbulos dentinários, formando os 

“smear plugs”. Esta camada é formada por cristais de hidroxiapatite e fibras de colagénio 

desnaturadas bem como saliva, resíduos de sangue e alimentos. A Smear Layer (Fig. 5) 

desempenha um papel importante na ligação entre o adesivo, resina e dentina. 3,38  

Porém, esta camada comporta-se como uma verdadeira barreira física, reduzindo 

a permeabilidade dentária em 86%. No entanto a Smear Layer é permeável devido a 

canais submicrônicos que permitem o fluxo do fluido dentinário.38 

Como foi referido anteriormente, há técnicas que facilitam a dissolução da Smear 

Layer como é o caso das soluções de hipoclorito de sódio (NaOCl) ou ácido hipocloroso 

(HOCl).3 

 A Smear Layer interage com os sistemas adesivos que, por sua vez, podem 

dissolvê-la ou tornando-a permeável dependendo da estratégia adesiva utilizada.38 

 

 

 
Fig. 5 – Micrografia por FESEM da Smear Layer e da Smear Plug. Ampliação = ×10,000. SL = 

smear layer; SP = smear plug; Int = Dentina Intertubular; P = Dentina Peritubular; T = Túbulo 

Dentinário.(adaptado de SEZINANDO, 2014) 
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3.3 SISTEMAS ADESIVOS 
 

Atualmente as Restaurações Indiretas visam ser o mais conservadoras e 

minimamente invasivas possíveis e, portanto, exigem menos requisitos mecânicos na 

preparação para fins de retenção. Assim, o fator adesivo é um ponto crítico no sucesso 

clínico. As Restaurações Indiretas Adesivas exigem um cuidado acrescido nesta fase pois 

apresentam mais interfaces adesivas em comparação com as restaurações diretas, a saber: 

uma interface na superfície do dente e uma segunda na superfície da restauração.1 

O objetivo principal das Restaurações Adesivas está em alcançar um contacto 

íntimo entre os materiais restauradores e os tecidos dentários. Para tal, foram 

desenvolvidos sistemas adesivos que tornam a interação resina/substrato dentário 

alcançável. Estes agentes de ligação (bond/adesivo), são compostos por monómeros 

resinosos que contém grupos hidrofóbicos e hidrofílicos e que promovem uma interação 

entre os materiais restauradores e o substrato dentário subjacente (esmalte e/ ou dentina). 

Para além disso, os sistemas adesivos também apresentam na sua constituição química: 

iniciadores de polimerização, inibidores ou estabilizadores, solventes e, em alguns casos, 

cargas inorgânicas.38 Os solventes mais usados são à base de álcool, acetona e água.43 

Após desempenharem seu papel, os solventes devem ser evaporados na sua totalidade, 

pois são prejudiciais à união adesiva. A deficiente evaporação dos solventes leva a 

diluição dos monómeros, incompleta polimerização e separação de fases dos 

componentes resinosos. Embora a taxa de evaporação entre os diversos solventes seja 

diferente, recomenda-se que sua evaporação seja realizada 30 segundos após a aplicação 

com um jato de ar suave a uma distância de 10 cm do local.43 

Quando o processo adesivo é bem sucedido, há menor microinfiltração marginal, 

pigmentações, cárie secundária bem como há maior resistência à fratura dos materiais 

cerâmicos e redução da existência de possíveis fissuras.1 

As classificações dos sistemas adesivos são organizadas de diferentes formas: por 

gerações, por número de etapas clínicas e por modos de ação/adesão.1 

Atualmente, a classificação mais frequentemente usada é de acordo com o número de 

etapas que são utilizadas e o modo como interagem com a smear layer. Esta classificação 

divide-se em Sistemas Etch-and-rinse, Self-Etch ou de ionómero de vidro. 
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 Os sistemas Etch-and-Rinse requerem um condicionamento ácido e lavagem prévias e 

podem ser realizados em duas ou três etapas. Já os sistemas Self-Etch utilizam monómeros 

ácidos que desmineralizam e impregnam o substrato dentário quase ao mesmo tempo.  

Esses sistemas podem ser realizados em uma ou duas etapas.41,43  

No caso das restaurações indiretas em cerâmica, estas são lavadas e é aplicado na 

sua superfície interna um primer de silano durante 1 minuto, que irá melhorar a 

molhabilidade superficial, reduzir o ângulo de contacto e fornecer uma ligação covalente 

química entre o cimento resinoso e a cerâmica.22,27 Quimicamente, os silanos são 

considerados agentes de ligação anfóteros, porque unem moléculas diferentes. Cada 

extremidade de sua molécula reage com diferentes superfícies, sendo uma inorgânica 

(porcelana) e outra orgânica (resina). Corretamente aplicados, estes agentes tornam a 

ligação entre a porcelana e a resina tão forte quanto a ligação entre a resina e o 

esmalte/dentina condicionados.21  

Atualmente, a combinação do condicionamento com ácido fluorídrico e a silanização são 

os procedimentos “Gold Standard” para a ligação dos cimentos resinosos às cerâmicas 

de matriz de vidro.27 

 

(Os diferentes tipos de adesivos comercialmente disponíveis constam na Tabela II do 

Anexo A).  
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3.3.1 Estratégias Adesivas  

3.3.1.1 Sistema Convencional ou “Etch-and-Rinse” 
 

Nos sistemas adesivos Convencional, Etch-and-Rinse ou Total-Etch, há o 

tratamento prévio da superfície do dente ou preparação dentária realizado com gel de 

ácido fosfórico a 37% para remover totalmente a Smear Layer e abrir os túbulos 

dentinários. Teoricamente, essa técnica pode melhorar a infiltração dos monómeros 

resinosos no tecido dentário parcialmente desmineralizado.2 

Os sistemas Etch-and-Rinse (Fig.6) podem ser realizados em duas ou três etapas, 

dependendo se o primer e o bond são separados ou juntos no mesmo recipiente:41 

 

• Sistemas com 3 passos – condicionamento ácido + primer + bond;41,43  

 

• Sistemas com 2 passos – condicionamento ácido + primer/bond.41,43   

 

No tratamento específico da dentina, as três etapas são fundamentais. A primeira 

é a desmineralização com ácido e exposição da rede de fibras de colagénio, na segunda 

há a infiltração dos monómeros hidrofílicos (primer) e na terceira e última etapa é 

aplicado um monómero resinoso com características mais hidrofóbicas, o adesivo.43 Uma 

técnica útil para a aplicação do primer+bond ou primer/bond é a fricção da solução para 

garantir a difusão dos monómeros e facilitar a evaporação do solvente.45 

O sistema com 3 passos é considerado o “Gold Standard” no Sistema Adesivo e 

as técnicas cujos protocolos são mais reduzidos são um fator de risco que condiciona a 

durabilidade a longo prazo das restaurações cerâmicas. De acordo com um estudo levado 

a cabo por Abad-Coronel et al.,1 o sistema de três etapas foi o mais eficaz devido ao 

menor risco de degradação hidrolítica a nível da interface resina/dente. Contudo, esta 

técnica também se apresenta ser altamente sensível à humidade pelo que o protocolo deve 

ser cuidadosamente executado tendo em conta as indicações do fabricante.1 
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3.3.1.2 Sistema Autoadesivo ou “Self-Etch” 
 

O Sistema Self-Etch inclui duas estratégias adesivas de acordo com o número de 

etapas envolvidas:38 

 
• Sistema Adesivo Self-Etch em 2 passos (ver exemplo na Figura 6): 

condicionamento/primer + bond.  

O esmalte e a dentina são condicionados em simultâneo com um primer ácido self-

etch, seguido da aplicação de uma resina adesiva hidrofóbica, que deve ser 

polimerizada. 38,45 

 
• Sistema Adesivo Self-Etch em 1 passo (Figura 6):  

condicionamento/primer/bond. 

O primer, o ácido e a resina adesiva hidrofóbica combinam-se numa única solução. 

Esta solução tem assim com função condicionar, iniciar e infiltrar o substrato dentário 

antes da polimerização. 38,45 

 
Uma vantagem importante do Sistema Adesivo Self-Etch em 1 passo importante é que 

a infiltração do sistema adesivo ocorre simultaneamente com o processo de 

autocondicionamento, o que reduz o risco de discrepâncias entre os dois processos. 1 

 

Fig. 6 - Estratégias adesivas (adapatado de Sezinando 2014) 
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4. CARACTERÍSTICAS DA PREPARAÇÃO DENTÁRIA 
 

A preparação dentária deve conservar o máximo de tecido dentário possível de 

acordo com os princípios mecânicos e estéticos, de modo a garantir a saúde pulpar e a 

integridade estrutural do dente subjacente. 32 

Os principais objetivos da preparação dentária são: 22 

o Manter, sempre que possível, a preparação ao nível do esmalte dentário;22 

o Preparar um acabamento suave e isento de ângulos de modo a evitar qualquer 

tensão mecânica no interior da cerâmica;22 

o Fornecer uma margem gengival a partir da qual o técnico dentário possa criar uma 

emergência normal da Restauração;22 

o Criar pontos de referência para a colocação correta da Restauração 

posteriormente;22 

o Oferecer espessura suficiente à Cerâmica, conferindo-lhe maior resistência à 

fratura.22 

 

Porém, ainda existe um dilema nos dias de hoje relativamente à preparação dentária, 

isto porque uma preparação em excesso pode comprometer a vitalidade da polpa, mas 

uma preparação mais espessa resulta numa maior resistência às forças mastigatórias. Para 

além disso, uma preparação escassa pode resultar num perfil de emergência e contorno 

da restauração inadequados e, consequentemente, retenção de placa, restaurações não 

estéticas e problemas.32 

Nas facetas de porcelana, os desgastes feitos na preparação dentária são 

consideravelmente menores quando comparados com os das coroas totais. O seu grau de 

profundidade varia consoante a coloração do dente. 42 

As Restaurações Indiretas devem sempre respeitas os princípios biológicos e a 

saúde periodontal do dente e, por isso, a margem gengival deve ficar, sempre que 

possível, supragengival ou justagengival. A violação do espaço biológico com uma 

preparação infragengival irá comprometer a saúde do periodonto e possivelmente 

desencadear uma resposta inflamatória. 32 
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5. CIMENTOS RESINOSOS 
 

Os cimentos dentários são utilizados com o objetivo de aderir restaurações 

indiretas à estrutura dentária, de forma estável e a longo-prazo. Esta retenção pode ser de 

natureza química, mecânica/micromecânica, sendo que, em geral, é obtida pela 

combinação de dois ou três destes mecanismos, dependendo da natureza do cimento e do 

substrato dentário. 33 

A indicação do cimento a usar depende do material da restauração e da 

configuração geométrica do dente do pilar. Se as características da preparação conferem 

retentividade e resistência significativas à restauração, então um cimento convencional é 

indicado. Caso contrário, um cimento à base de resina deve ser utilizado para conferir 

adesividade e “colar” a restauração no local. 32 

Os cimentos resinosos têm sido frequentemente utilizados para a cimentação de 

restaurações indiretas devido ao seu comportamento mecânico, superior aos cimentos 

convencionais (sem resina, por exemplo cimentos de fosfato de zinco, policarboxilato e 

ionómero de vidro) bem como possibilidade de adesão ao material restaurador e à 

estrutura dentária (com ou sem sistema adesivo) e propriedades ópticas superiores quando 

comparadas com cimentos convencionais. 17 

Para além disso, os cimentos resinosos têm várias tonalidades, o que permite oferecer 

uma aparência estética mais natural ao dente em comparação com os cimentos opacos 

convencionais. Também as suas propriedades de adesão, permitem que a necessidade de 

uma preparação dentária retentiva seja mais reduzida, preservando assim a estrutura 

dentária saudável. 46 

Os cimentos resinosos podem ser classificados de acordo com o seu mecanismo 

de polimerização: autopolimerizáveis, fotopolimerizáveis ou uma combinação de ambos 

- dupla polimerização (dual). Recomenda-se a utilização de sistemas autopolimerizáveis 

em restaurações opacas ou espessas, devido ao acesso restrito da luz. Os cimentos 

fotopolimerizáveis são indicados principalmente para facetas translúcidas, devido à 

possibilidade de transmissão de luz através da restauração. A dupla polimerização é um 

sistema mais versátil e, teoricamente, pode ser usado em qualquer situação, uma vez que 

a presença de ambos os mecanismos de polimerização podem garantir um alto grau de 

conversão em todas as condições.17 
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Para alcançar o sucesso das restaurações indiretas, a polimerização adequada do 

cimento resinoso é um dos fatores cruciais. Outro fator a ter em consideração é a 

Espessura da camada de cimento resinoso uma vez que a resistência de união entre a 

restauração e os cimentos resinosos é diretamente inversa ao aumento da espessura da 

camada de cimento resinoso. Estudos anteriores demonstraram que uma espessura de 

cimento resinoso inferior a 50 µm apresenta melhor ligação a uma vitrocerâmica quando 

comparada com uma espessura superior a 50 µm.2, 46 

Os três tipos de Fotopolimerizadores mais frequentes no mercado são: Quartzo-

tungsténio-Halogénio (QTH), Diodo emissor de luz (LED) e Arco de plasma (PAC). 

Comparadas às luzes QTH, as luzes LED têm as seguintes vantagens: tamanho menor, 

luz mais suave, menor produção de calor e ruído, maior longevidade da intensidade e 

unidade de saída da luz e menor consumo de eletricidade. As luzes de polimerização PAC 

são concebidas para polimerizar numa velocidade elevada. Neste caso, há a vantagem de 

reduzir o tempo de polimerização porém tem como desvantagem produzir calor em 

excesso. 46 

Nos últimos anos, os cimentos resinosos de dupla polimerização têm sido 

amplamente usados para a cimentação de Restaurações Indiretas. Estes cimentos têm 

melhores propriedades mecânicas que os cimentos fotopolimerizáveis ou 

autopolimerizáveis, como resistência à flexão, módulo de elasticidade, dureza e grau de 

conversão. 20 

 No entanto, estes cimentos têm um tempo de trabalho mais curto e contêm mais grupos 

reativos de aminas terciárias e inibidores que, quando oxidam, causam alterações da cor 

do cimento ao longo do tempo, tornando-o mais “amarelado”. 20, 23 

Assim, o uso de agentes de cimentação fotopolimerizáveis devem ser 

considerados somente em procedimentos adesivos de restaurações mais finas, como 

facetas em cerâmica e lentes dentárias, cuja estética é primordial. 23 

 

(Na Tabela III do Anexo B estão descritos alguns exemplos de sistemas de cimentos 

resinosos atualmente disponíveis no mercado) 
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6. RESINAS PRÉ-AQUECIDAS 
 

Ao longo da última década, os fabricantes foram aperfeiçoando as propriedades 

mecânicas dos compósitos, incluindo contração de polimerização, o que incentivou os 

clínicos a usar compósitos de resina em restaurações indiretas de dentes posteriores. 

Porém, a constante insatisfação com a viscosidade do material encorajou os fabricantes a 

procurar melhor soluções para tornar o material ou a técnica mais fácil de aplicar e mais 

rápida de usar. Assim surgiram as Resinas Pré-aquecidas. 18 

A técnica termoplástica, consiste no aquecimento dos Cimentos Resinosos ou de 

Resinas Compostas, a temperaturas entre os 50ºC - 60ºC, antes da aplicação como agente 

de cimentação. 18, 23, 47 

Existem vários métodos descritos na literatura para pré-aquecer materiais à base 

de resina, como os aquecedores compósitos Calset, Therma-Flo, EnaHeat (Micerium), 

fornos, luz da cadeira do consultório, as próprias mãos, máquinas de termociclagem e 

aquecedores de cera. Os fornos são geralmente os mais utilizados pois são simples de 

manusear e a temperatura pode ser facilmente controlada. 20 

No caso das resinas compostas, é vantajoso o uso dessa técnica pelo fato da resina 

composta apresentar qualidades como: melhores propriedades mecânicas (comparada ao 

cimento resinoso), ausência de aminas terciarias responsáveis por possíveis colorações 

secundárias, maior espectro de cores, facilidade de obtenção e manipulação do material e 

baixo custo. 10 

Assim, o aquecimento das resinas compostas torna-as menos viscosos, proporcionando 

viscosidade suficiente para um manuseamento mais fácil, melhor adaptação e fixação das 

restaurações indiretas, em semelhança aos cimentos resinosos. Desta forma, os cimentos 

de resina composta adquirem a viscosidade de um Cimento Resinoso sem perder as suas 

propriedades de resistência mecânica únicas. Para além disso, com a diminuição da 

viscosidade, é possível obter uma camada de cimento com menor espessura e, 

consequentemente, um melhor ajuste marginal da Restauração Indireta. 47 

No entanto, a cimentação com resinas compostas pré-aquecidas requer maior pressão 

durante a colocação da restauração e, no caso de lentes dentárias muito finos, a 

possibilidade de estalar ou fraturar pode aumentar. 20 
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Nos Cimentos Resinosos, o aquecimento também pode ser igualmente vantajoso, 

ou seja, permite reduzir a microinfiltração e aumentar assim a durabilidade da 

restauração. Para além disso, a energia gerada pelo pré-aquecimento do material aumenta 

a taxa de colisão entre grupos não reativos e radicais livres, o que resulta numa melhor 

reação de polimerização. 18,23 De acordo com o estudo feito por Elkaffas AA et al.,18 foram 

encontradas evidências científicas suficientes para apoiar a hipótese de que o pré-

aquecimento pode melhorar a dureza dos cimentos resinosos. Porém, observou-se 

também uma redução considerável do tempo de trabalho dos cimentos resinosos de dupla 

polimerização, tornando alguns deles inutilizáveis. 29,5 Para além disso, segundo Daronch 

et al.,16 quando uma resina composta é aquecida a 60 ° C e removida da fonte de calor, a 

sua temperatura diminui 50% após 2 minutos e 90% após 5 minutos. Isto, por sua vez, 

pode implicar uma diminuição dos benefícios do pré-aquecimento. 

É necessário ter em consideração que a eficácia do pré-aquecimento é 

condicionada por vários fatores, como a temperatura de pré-aquecimento, o tempo entre 

a dispensação do compósito e a fotopolimerização, o dispositivo de pré-aquecimento 

utilizado, a irradiância do dispositivo de fotopolimerização, o período de aplicação da luz, 

e a espessura do material. Os estudos que existem atualmente ainda não conseguiram 

controlar todas estas variáveis e, portanto, não há evidências irrefutáveis. 18 

Em conclusão, tanto as resinas compostas pré-aquecidas como os cimentos 

resinosos, são boas alternativas para cimentar Restaurações Indiretas em cerâmica. 47 

 

(Alguns exemplos de sistemas de cimentos Resinosos e Convencionais atualmente 

disponíveis no mercado e a sua composição constam na Tabela IV do Anexo C) 
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CONCLUSÃO 
 

De acordo com os vários estudos científicos e revisões de literatura é possível concluir 

que as Restaurações Indiretas em Cerâmica, atualmente, são consideradas como a opção 

de tratamento de eleição em medicina dentária estética, pois permitem restabelecer a 

estética e função dos dentes anteriores e posteriores de forma segura, previsível e 

duradoura. Porém, uma das grandes desvantagens destas restaurações é o valor 

económico subjacente pelo que, a segunda opção mais viável são as Restaurações 

Indiretas em Resina Composta. 

 

Apesar do sucesso das restaurações indiretas ser consensual na literatura, existe ainda 

alguma controvérsia no que diz respeito à forma ideal de tratamento de superfície a ser 

aplicado no dente e cerâmica e tipos de cimentos que devem ser utilizados na cimentação 

definitiva, bem como na forma como esses fatores influenciam direta e indiretamente o 

resultado final das restaurações.  

 

O aquecimento de cimentos de resina composta para posterior cimentação de 

Restaurações Indiretas parece trazer alguns benefícios em relação às suas propriedades 

mecânicas e à sua viscosidade. No entanto, esta técnica também traz algumas 

desvantagens na prática clínica como por exemplo o rápido arrefecimento desde o 

momento em que a resina é retirada do dispositivo de aquecimento até ser colocada na 

preparação dentária e a redução considerável do tempo de trabalho dos cimentos resinosos 

de dupla polimerização, tornando alguns deles inutilizáveis.5,18, 23 
 

É consensual que são necessárias melhorias nos cimentos resinosos. A 

inexistência de outros estudos que comparem diferentes cimentos resinosos e resinas 

compostas termo-modificadas, tornam imprescindível a realização de mais investigação 

com qualidade e validade científica. Além disso, os testes laboratoriais precisam simular 

melhor o ambiente oral e, consequentemente, obter dados mais confiáveis 

correlacionados ao desempenho clínico. 46 
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Desta forma, o sucesso das restaurações com facetas cerâmicas implica que o 

Médico Dentista tenha um conhecimento profundo dos diferentes tipos de materiais 

necessários e existentes para realizar este tipo de tratamento, ou seja, tem que estar 

informado acerca dos diferentes tipos de materiais cerâmicos possíveis de utilizar em 

restaurações com facetas bem como deve entender os conceitos atuais da cimentação 

adesiva fundamentais para este tipo de tratamento. É crucial que os Médicos Dentistas 

conheçam e compreendam os sistemas de cimentação com os quais estão a trabalhar 17 

para obterem o melhor resultado clínico possível e consequentemente a satisfação dos 

seus pacientes. 
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ANEXO A 
 TABELA II- Estratégias adesivas - exemplos de sistemas adesivos disponíveis no 

mercado, de acordo com os fabricantes - adaptado de Sezinando (2014) 

 

Estratégias 
Adesivas 

 

Passos 

Bisco Inc., 
Schaumburg, 
IL, USA  

Coltène/ 
Whaledent 
AG, 
Altstätten, 
Switzerland  

Dentsply 
Caulk, 
Milford, DE, 
USA  

GC 
America, 
Alsip, 
IL, USA  

Ivoclar 
Vivadent, 
Schaan, 
Principality 
of 
Liechtenstein  

Kerr, 
Orange, 
CA, USA  

Kuraray, 
Tokyo, 
Japan  

 

 

 

 

Total-Etch 

  

      

3 
passos 
 
 
 
 

 

 

All-Bond 2 

All-Bond 3 

 

 

 

 

A.R.T Bond  

 

 

 
 

 
__ 

 

 
 
 

    __ 

 

 
 

Syntac 

 

 
 
 
 
 

OptiBond 
FL 

 

 

 
 

 
__ 

  

 

2 
passos 

 

 

 

 

One-Step 
Plus 

 

 

 

One Coat 
Bond 

 

 

 

Prime&Bond 
NT XP Bond 

 

 

 

__ 

 

 

ExciTE F 

 

 

 

OptiBond 
Solo Plus 

 

 

 

Clearfil 
New Bond 

 

  

 

 

Self-Etch 

 
 
 

2 
passos 

 

 

All-Bond SE 

 

 

 

One Coat 
Self- 

etching 
Bond 

 

 

 

Xeno III 

 

 

 

Unifil 
Bom 

 

 

 

AdheSE 

 

 

 

OptiBond 
XTR 

 

 

Clearfil SE 
Bond 

Clearfil SE 
Protect 

 

  

 

1 
passo 

 

 

__ 

 

 

One Coat 
7.0 

 

 

 

Xeno IV 

 

 

 

G-
BOND 

 

 

 

AdheSE One 
F 

 

 

 

OptiBond 
All-in- 
One 

 

 

 

Clearfil S3 
Bond Plus 

 

 

FABRICANTES/ MARCAS COMERCIAIS 
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ANEXO B 

TABELA III- Cimentos Resinosos - exemplos de sistemas de cimentos Resinosos 

atualmente disponíveis no mercado (Adaptado de De Souza G. et al. 2015)  

 
 

MODO DE POLIMERIZAÇÃO 
 

 
NOME, FABRICANTE 

 
 

 
 
 

Auto-polimerizáveis 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C&B Cement, Bisco Panavia 21,  
Kuraray Inc. Superbond C&B,  

Sun Medical 
 

 
 
 
 

Foto-polimerizáveis 
 
 
 
 

 
 
 
 

Choice 2, Bisco RelyX Veneer, 
 3M ESPE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dupla polimerização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Biscem, Bisco 
Maxcem Elite, Kerr 

RelyX Unicem, 3M ESPE SmartCem, 
Dentsply Caulk SpeedCem, IvoclarVivadent 

Clearfil Esthetic Cement, Kuraray Inc. 
Duolink, Bisco 

Multilink Automix, IvoclarVivadent Nexus 
Third Generation, Kerr Panavia F 2.0, 

Kuraray Inc. RelyX ARC 3M, ESPE 
RelyX Ultimate, 3M ESPE Variolink II, 

Ivoclar Vivadent 
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ANEXO C 

TABELA IV- Cimentos Resinosos e Cimentos Convencionais - exemplos de sistemas 

de cimentos Resinosos e Convencionais atualmente disponíveis no mercado e a sua 

composição (Gugelmin BP et al. 2020)  

Classificação do Cimento Nome Comercial Composição 
 
 

 
Cimento Resinoso 
Fotopolimerizável 

 

 

AllCem Veneer (FGM) 

 

 
 

Monómeros de metacrilato, 
canforquinona, co-iniciadores, 

estabilizadores, pigmentos, bário 
silanizado, partículas de vidro de 
alumínio e silicato e dióxido de 

silício 
63% do conteúdo da carga 

 

 
 
 

 
 

 
Cimento Resinoso Dupla 

Polimerização 

 

 

 

 

AllCem (FGM) 

 
 
 

 
 
 

 
 

Base do cimento: monómeros de 
metacrilato, canforquinona, co-

iniciadores, estabilizadores, 
pigmentos, bário, alumínio e 

micropartículas de vidro de silicato, 
nanopartículas de dióxido de silício, 

pigmentos inorgânicos, 
conservantes  

Pasta catalisadora: monómeros de 
metacrilato, peróxido e 

estabilizadores de dibenzoil, bário, 
alumínio e silicatos, micropartículas 

de vidro 
67% do conteúdo da carga 

 

 
Resina Composta 
Miniparticulada 

 

Z100 (3M) 

 

 
Bis-GMA, TEGDMA, zircónia / 

sílica  
81% do conteúdo da carga 

 

 
 

 
Resina Composta Micro-

Híbrida 

 

 

Herculite Classica (Kerr) 

 
 

 
Bis-GMA, TEGDMA, 

canforquinona, amina, pigmentos 
de óxido de ferro, vidro de 

borossilicato de alumínio, sílica 
coloidal (SiO2) 79% do conteúdo 

da carga 
 

 
 
 

Resina Composta 
Microparticula 

 

 

Durafill (Kulzer) 

 

 
 

UDMA, dióxido de silício 
altamente dispersivo, partículas de 

carga pré-polimerizadas 
 54% do conteúdo de carga 

 
 

 






