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Como fazer?

A cimentação de uma faceta de porcelana é um

Para aplicar a técnica, coloca-se uma gota de

passo crucial, que exige metodologia e precisão.

resina fluida sobre o microbrush (Fig. A). Então,

Os laminados cerâmicos são finos e frágeis, o

gentilmente se une o microbrush à superfície

que requer a elaboração de um cuidadoso pro-

vestibular da lâmina (Fig. B) e fotopolimeriza-se

tocolo previamente ao procedimento de adesão.

a resina por 10 segundos (Fig. C).

Para obter uma cimentação eficiente, a estabili-

A resina fluida promoverá uma adesão mínima

dade é um fator essencial. Por isso, é importante

do microbrush à lâmina, sem que haja compro-

ter o auxílio de uma ferramenta que proporcione

metimento da integridade de sua superfície,

estabilidade durante o condicionamento e a co-

uma vez que não se realizou preparação prévia

locação da lâmina sobre o preparo.

desta com ácido ou silano (Fig. D).

O objetivo deste artigo é propor uma técnica

Com a faceta fixa ao microbrush, aplica-se ácido

simples e rápida de manuseio da faceta, para

hidrofluorídrico a 10% na parte interna da refe-

movê-la de maneira precisa e, ao mesmo tempo,

rida lâmina (Fig. F). Então se deve enxaguar a

cuidadosa durante o procedimento de cimenta-

lâmina de porcelana por 1 minuto (Fig. G), secar

ção, mantendo sua integridade.

com jato de ar (Fig. H) e aplicar silano por 1 minuto (Fig. I). A vantagem desse protocolo é que

O que é necessário?
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pode ser realizado sem perder a estabilidade da
faceta de porcelana e, ao mesmo tempo, com

Ąŕ Resina fluida

aderência suficiente para não correr risco de

Ąŕ Microbrush

eventual queda da restauração.

Ąŕ Fotopolimerizador
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Por que é importante?
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Após o condicionamento da lâmina e do dente,
de acordo com as recomendações do fabricante, a colocação da faceta é realizada de maneira
precisa, sem a necessidade de pequenos ajustes, o que representa a mais importante vantagem dessa técnica (Fig. J-K).
Nesse caso, os movimentos indesejáveis durante a colocação são evitados porque não há maleabilidade entre a faceta e o microbrush, o que
acontece quando ela é levada à posição com um

L

M

dispositivo flexível, resultando na falta de precisão naquele momento (Fig. L-M).
Por outro lado, comparando-se com estabilizadores metálicos, usar microbrush e resina
fluida reduz significativamente o risco de alteração na integridade do laminado cerâmico.
Com a “dica da resina”, o risco de fratura diminui
graças à flexibilidade da haste do microbrush,
a qual tem a capacidade de entortar e, assim,
absorver choques.
Ao final do procedimento, com a lâmina já fixa-

N

da, a resina é facilmente removida, mediante
uma pequena torção, e fica presa ao microbrush (Fig. N).
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Considerações finais
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