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Dentes sem vida, periodonto danificado: a situação inicial no caso 
de este paciente foi mui-to difícil. Os dois autores Yuki Momma e Dr 
William C. Heggerick mostram como restruturar a har-monia estética 
restaurando em cerâmica dos quatro dentes anteriores.
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Com os dentes anteriores su-
periores naturais em estado de 
¿desolação?, as estruturas perio-
dontais parcialmente danifica-
das, uma coroa metalo-cerâmica 
na região 12, a linha da gengiva 
com um brilho cinzento notório 
e triângulos proximais escuros ... 
... dificilmente foi possível falar de 
uma estética rosa-branca (Fig. 1). 
Foi assim que o paciente se apre-
sentou ao Grupo de Especialistas 
Dentários de Weston. As suas 
expectativas eram elevadas. Os 
defeitos deviam ser tratados e a 
forma gengival devia ser corrigi-
da. Rapidamente se tornou claro 
que o resultado desejado só seria 

possível com uma restau-ração 
em cerâmica dos quatro dentes 
anteriores.

Planeamento do design
A paciente estava preocupada 
com a restauração com coroas 
que eram muito grandes e dema-
siado rectangulares. Por conse-
guinte, em consulta directa com 
ela, foi inicialmente criada um 
enceramento tomando este en-
ceramento como base,fazer uma 
chave para uma maquete, que foi 
utilizada para de-terminar o des-
enho da nova restauração junta-
mente com a paciente (Fig. 2).

Material de escolha
As coroas foram fresadas com 
IPS e.max ZirCAD Prime (Ivo-
clar Vivadent). Estes discos de 
óxido de zircónio são fabrica-
dos usando Gradient Technolo-
gy (GT), um processo novo em 
que se combinam matérias-pri-
mas de óxido de zircónio de 
alta resistência e translúcidas. 
Isto tem várias vantagens: por 
um lado, o material oferece 
uma estabilidade muito boa: 
uma resistência à flexão biaxial 
de 1200 MPa e uma resistência 
à fractura de >5 MPa m1/2. É, 
portanto, adequado para co-
roas de dente único de longa 

Fig. 1: Situação inicial Fig. 2. maquete.
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duração, bem como para pon-
tes de grande envergadura. Por 
outro lado, a cerâmica oferece 
uma translucidez e gradiente 
de cor únicos e completamen-
te contínuos e, portanto, o po-
tencial a ser utiliza-do mesmo 
no campo da estética de ponta. 
Dependendo do perfil específi-
co do caso, o trabalho pode ser 
realizado monolítica ou par-
cialmente ou totalmente cera-
mizado, também combinado 
numa restau-ração. Isto faz do 

IPS e.max ZirCAD Prime uma 
verdadeira “solução de um 
disco”, com a qual po-demos 
fazer o melhor uso possível 
para cada paciente. Neste caso, 
foram fabricadas estruturas 
de co-roas anatómicas ligeira-
mente reduzidas e depois ter-
minadas com IPS e.max ZirCAD 
Coloring Li-quids, o IPS e.max 
Ceram Veneering System e a 
gama de pigmentos e esmaltes 
IPS Ivocolor (Figs 3 a 7).

Foco na cor do dente
Para além da forma do dente, 
a cor do dente é o critério es-
tético mais importante para 
dentes bonitos para o pacien-
te. Nos dentes naturalmente 
saudáveis, os incisivos cen-
trais superiores parecem mais 
brilhantes. No entanto, neste 
paciente, os dentes anterio-
res naturais na situação ini-
cial tinham uma to-nalidade 
básica relativamente escura e 
estavam desigualmente des-

Fig. 4. as coroas sinterizadas no modelo.

Fig. 5: Desenho estético individual com materiais de estratificação IPS e.max Ceram.

Fig. 3. Coroas IPS e.max ZirCAD Prime anatomicamente ligeiramente reduzidas, 
ligeiramente coradas com líquidos de infiltração na margem cervical.
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Fig. 10. O resultado final: estético, natural, belo.

não encaixa perfeitamente 
aqui, não é vista como pertur-
badora. As coroas de outra for-
ma ideal asseguram uma curva 
gengival  fica esteticamente 
boa e, graças à substi-tuição da 
coroa metalo-cerâmica, existe 
agora até um ligeiro transporte 
das papilas para as coroas e vi-
ce-versa. Embora ainda fossem 
visíveis vestígios mínimos dos 
triângulos proximais escuros 
durante a prova, fecharam rá-
pida e completamente após a 
cimentação final (Variolink Es-
thetic, Ivoclar Viva-dent) (Fig. 
9). A gengiva aderiu comple-
tamente às restaurações fabri-
cadas com IPS e.max ZirCAD 
Prime.

Conclusão
A nossa escolha de material 
provou mais uma vez ser a 
escolha certa. Graças à sua ex-
traordinária eficácia estética, 
podem ser alcançados resulta-
dos muito bons sob a forma de 
restaurações monolíticas com 
puro IPS e.max ZirCAD Prime. 
Aqui ele formou a base ideal 
para criar a nossa imagem 
ideal com materiais e sombras 
de folheado coordenados: um 
sorriso impecável de beleza 
natural. O paciente está satis-
feito com o resultado do trata-
mento e nós também (Fig. 10).

Fig. 9: Restauração final in situ.
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