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RESUMO

Problemática: A presença do desajuste vertical nas próteses fixas sobre o dente é inevitável,
uma vez que sempre haverá uma desadaptação quando assentadas aos dentes preparados. Há,
porém, um limite de aceitação clínica que deve ser respeitado para manter a longevidade da
prótese e dente. Objetivo: Avaliar o desajuste vertical aceito entre coroas totais
metálicas/copings metálicos e o dente preparado, levando em consideração os fatores que
influenciam nesse desajuste. Metodologia: Este estudo é uma revisão sistemática integrativa,
que abrange artigos dos últimos 10 anos com idioma em inglês e português. Esta pesquisa foi
realizada através da busca manual e também pela internet, através do portal CAPES e
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), A seleção dos artigos utilizados para construção da
revisão passou pelas seguintes etapas: 1ª Leitura do título e do resumo; 2ª Leitura do artigo
completo; 3ª Exclusão de artigos segundo o pré-estabelecimento dos critérios, sendo que
apenas 13 artigos foram incluídos nesse trabalho. Resultados: No presente estudo 38,46%
dos artigos segundo a revisão de literatura feita por eles aceitam até 120 μm como a
discrepância vertical tolerado. Os trabalhos encontrados avaliaram a influencia dos tipos de
matérias, técnica de fundição e outros fatores na desadaptação marginal. Conclusão: A
maioria dos autores considerou o valor de até 120 μm, em média, como clinicamente
aceitável.

Descritores: Precisão da medição dimensional. Coroas dentárias. Prótese dentária. Adaptação
marginal dentária.
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1INTRODUÇÃO

O sucesso de um trabalho protético está ligado a um correto e criterioso planejamento
que deve ser individualizado e executado de modo a atender às necessidades de cada paciente.
A prótese fixa deve ter como principal objetivo o restabelecimento das funções mastigatórias,
fonéticas e estéticas. Para o planejamento adequado é importante avaliar também fatores
relacionados a aspectos pessoais do paciente como condição financeira, disponibilidade de
tempo, interesse, estado geral de saúde. Devem ser avaliados aspectos orais também como
qualidade do periodonto, presença de parafunção, quantidade de remanescente dentário para
que o preparo garanta características mecânicas favoráveis (altura>largura) que propiciem
retenção friccional e ajuste correto da oclusão com contatos uniformes nos dentes posteriores,
guia anterior e guias laterais efetivas, além daquelas relacionas ao tratamento em si
(dificuldade de execução e previsibilidade estética).Todos esses fatores devem ser avaliados
para que seja evitado falhas mecânicas e biológicas (VIDOTTI; LANZA; PEGORARO,
2014).
As próteses dentárias fixas são restaurações indiretas, dento-suportadas unitárias ou
múltiplas, que são utilizadas para restabelecer as características estéticas e funcionais dos
remanescentes dentários e de uma ou mais coroas dentárias. Essas próteses, pelo fato de dois
corpos não ocuparem o mesmo lugar no espaço, possuem uma desadaptação, ou seja, uma
discrepância vertical quando assentadas aos dentes preparados (ARAÚJO et al., 2012;
CAMPOS et al., 1999).
A adaptação da restauração ao dente é muito importante para longevidade dessas
peças, pois determina o relacionamento desta com os componentes do sistema mastigatório.
Clinicamente, a adaptação marginal é determinada por uma linha de continuidade entre a
restauração e o dente, sendo que essa adaptação não é perfeita, permitindo sempre a presença
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de uma linha de cimento, exposta ao meio bucal, no nível da margem cervical do preparo.
Quanto melhor a acuidade marginal, menor será a espessura da película de cimento,
favorecendo a adaptação da prótese a terminação cervical. A degradação e solubilização desse
agente cimentante e a falta de adaptação facilitam a retenção de biofilme, fator primordial na
formação de cárie e inflamação gengival localizada, pode culminar na destruição do
remanescente dentário, além do mais, em dentes polpados, tende a causar danos pulpares
irreversíveis, diminuindo a longevidade da prótese, por causas biológicas (MATUDA et al.,
2000; BINDO et al., 2009;ARAÚJO et al., 2012 ).
A interferência no assentamento e adaptação de coroas não depende somente das
etapas de cimentação ou do tipo do material. Outros fatores estão envolvidos como forma ou
desenho de termino cervical, acabamento cervical dos preparos, técnica de fundição
executada, graus de convergências das paredes axiais preparadas, alivio da superfície interna
da coroa. É importante salientar ainda que os trabalhos de pesquisa apresentam resultados
discrepantes para o assentamento da prótese antes ou apos a cimentação quando são
analisados esses fatores (ROCHA; FIGUEREDO; BOTTINO, 1998).
Existem diferentes tipos de desajuste que interferem na adaptação, eles são detectados
através da avalição feita usando sondas explorados, podendo ser eles desajuste marginal
horizontal de degrau negativo, esse ocorre quando o metal se encontra aquém da margem
preparada do dente, ou seja, o metal não cobre o termino cervical, desajuste marginal
horizontal de degrau positivo, quando há um excesso de metal na margem do término,
desajuste marginal vertical é o espaço existente entre a margem da restauração e o término
cervical e desajuste marginal absoluto, quando é detectado os dois desajustes (vertical e
horizontal). (PEGORARO et al., 2004)
Diante dos problemas relacionados ao desajuste marginal vertical, torna-se evidente a
necessidade de se atingir um valor mínimo para a melhor adaptação dos componentes
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protéticos (coroas totais metálicas e copings) avaliados nesse estudo, uma vez que não
existem revisões bibliográficas sistemáticas recentes acerca do assunto. Em virtude disso o
proposito do presente trabalho é avaliar o desajuste vertical tolerado em coroas metálicas
fundidas dento suportadas (coroas totais metálicas e copings metálicos).

2METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada através da busca manual e também pela internet, através do
portal CAPES (através do “meu espaço” pela instituição UFRN) e da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS).

2.1 ESTRATÉGIAS DE BUSCA

Para o portal CAPES, foi utilizada a seguinte estratégia de busca(marginal fit OR
marginal gap OR marginal adaptation AND coping OR Metal Ceramic OR metal crown AND
measurement marginal fit), já para a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a estratégia utilizada
foi feita de acordo com os índices apresentados: (tw:(marginal fit)) OR (tw:(marginal gap))
OR (tw:(marginal adaptation)) AND (tw:(coping)) OR (tw:(Metal Ceramic )) OR (tw:(metal
crown)) AND (tw:(dental prosthesis)).

2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO

Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram avaliados conforme os
seguintes critérios de inclusão: (1) artigos primários sobre a avaliação do desajuste vertical
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entre dente e coroas totais metálicas ou copings metálicos para coroas metalocerâmicas; (2)
artigos que mostram no resultado respostas numéricas à pergunta do estudo na unidade de
“µm”; (3) estudos laboratoriais; (4) artigos que tenham sido publicados nos últimos dez anos entre 2006 e 2016; (5) a amostra mínima considerada deve ser de quinze coroas totais
metálicas/copings metálicos, deixando em aberto o número máximo; (6) estudos que tenham
sido avaliados através da microscopia eletrônica, óptica ou outro equipamento que possa
avaliar na unidade de “µm”; (7) estudos que avaliam a alteração da discrepância pela forma
ou desenho do termino cervical ou técnica de fundição ou alívio das superfícies internas das
coroas.
Foram descartados: (1) estudos de caso-controle, (2) cartas; (3) estudos in vivo; (4)
apresentações em congressos; (5) capítulos de livro; (6) revisões bibliográficas; (7) estudos
repetidos; (8) artigos que tratem da discrepância vertical de próteses fixas sobre implante; (9)
artigos que abordem a discrepância vertical apenas entre dente e coroas ceramo-cerâmicas ou
coroas de porcelana pura; (10) artigos que tenham interesse em estudar apenas a infiltração
marginal em próteses dento-suportadas cimentadas .
A seleção dos artigos utilizados para construção da revisão passou pelas seguintes
etapas: 1ª Leitura do título e do resumo; 2ª Leitura do artigo completo; 3ª Exclusão de artigos
segundo o pré-estabelecimento dos critérios (análise qualitativa).
Para a análise dos artigos, não foi utilizado nenhum tipo de escala pré-definida, uma
vez que os artigos utilizados referem-se a estudos laboratoriais. Dessa forma, a análise foi
feita de acordo com os critérios de inclusão já citados
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3RESULTADOS
Nas bases de dados citadas foram encontrados 1803 artigos completos, dos quais
apenas 13 se enquadravam nos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Destes, apenas 01
artigo estava no idioma português e os demais 12 foram encontrados no idioma inglês.

3.1 SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Figura 1 - Fluxograma da seleção dos artigos para a revisão sistemática

ão

MEDLINE (68),
BBO – Odontologia (02),
LILACS (03)
IBECS (8), CUMED (01)
N = (82)

Estudos encontrados a partir do
CAPES
N = (1729)

Artigos Excluídos

Seleção

Identificação

Estudos encontrados a partir da
BVS:

Artigos Selecionados
N = (1717)
N = (94)

Elegibilidade

Artigos com texto completo excluídos,
com razões:
Artigos com texto completo
avaliados para elegibilidade:
N = (48)

Incluídos

N = (13)

Estudos incluídos na síntese
quantitativa:
N = (13)

Artigos com texto completo
N = (35)
excluídos, com razões:
Os artigos não possuíam resultados em
N tinham
= (26) mais de 10 anos de
"μm",
publicação, se tratavam de estudos in
Os textos não possuíam resultados em
vivo, avaliavam o desajuste
"μm", tratavam da discrepância
exclusivamente em coroas metal free, o
vertical entre coroa e pilar protético
estudo avaliava a desadaptação em
ou abordavam o desajuste horizontal.
implantes.
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3.2 MEDIDAS DE RESULTADO
Quadro 1 - Informações relevantes dos artigos selecionados para a Revisão Sistemática. Natal – RN, 2016.
Autores e ano de

Valores encontrados

publicação

em média

Discrepância vertical
aceitável segundo a

Fatores avaliados
Melhor valore encontrado

literatura
Técnica de fabricação: Cera perdida, Duralay,

Torres et al 2006

>120μm

Até 160 μm.

Discrepância marginal vertical:
Cera perdida: 151,20 (± 47,40)μm;

Pattern
Material de fabricação de copings: Titânio.
Técnica de fabricação: Sistema CAD/CAM (

Até 25μm

Discrepância marginal vertical:

Witkowski ;Komine ;

25-50μm

CAD/CAM (DCS): 41,28 μm (sem refinamento)

Gerds, 2006

50- 120μm

Até 120 μm

CAD/CAM (DCS): 7,17 μm (Com refinamento)

PRO,DCS e EVE) e BIO (cera perdida).
Aplicação de refinamento manual nos copings.
Material de fabricação de copings: Titânio.

Forma de preparo do termino: chanfro (CH),
Discrepância marginal vertical:
Com alivio interno, preparo em Chanfro e com cimento de
ionômero de vidro: 36.6( ± 3.1) μm

25-50μm
Bottinoet al. 2007

50- 120μm
> 120 μm

Não especificado.

ombro 135°(OB), em ombro arredondado
(OR).
Aplicação de alívio interna de 30 μm dentro
das coroas.
Tipo de cimento utilizado: Fosfato de zinco
(FZ), Ionômero de vidro (IV), Cimento
resinoso (CR)
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Soriani et al 2007

50-120 μm
>120 μm

Até 120 μm

Discrepância marginal vertical:
Com 2 espaçadores usando NiCr: 69.8μm

.

Wu et al. 2011

50- 120μm
.

Técnica de fabricação: Cera Perdida
Material de fabricação de copings: NiCr ,
NiCrBe e Titânio .
Uso de espaçadores.

Discrepância marginal vertical:
Até 60 μm

Vapor de cátodo de arco: 57 μm;

Técnica de fabricação: Cera Perdida, Vapor
cátodo de arco.
Material de fabricação de copings: NiCr e
Titânio
Técnica de fabricação: Cera perdida,

Até 25μm
Bhaskaran, et al, 2013

25-50μm

Até 75 μm.

Discrepância marginal vertical:

Impressão em 3D, sinterização direta de metal

DMLS - 10,52μm

por laser (DMLS)
Material de fabricação de copings: Co-Cr

Autores e ano de

Valores encontrados

publicação

em média

Discrepância vertical
aceitável segundo a

50-120 μm

Não especificado.

50- 120μm
Vojdani, et al, 2013

> 120 μm

Melhor valore encontrado

literatura

>120 μm
Patil, et al, 2013

Fatores avaliados

Discrepância marginal vertical:

Material de fabricação de copings: NiCr e

Preparo em ombro Ni-Cr antes da queima: 101,89 (±

Titânio.

18,03)

Efeito da queima da cerâmica de revestimento do

Preparo em ombro Ni-Cr depois da queima: 129,10 (±

coping.

20,30) μm;

Forma de preparo do termino: Ombro

Discrepância marginal vertical:
Até 120 μm.

Cera perdida: 69,54( ± 15,60) μm

Técnica de fabricação: CAD / CAM e Cera
perdida
Material de fabricação de copings: Ni-Cr
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Técnica de fabricação: Sinterização de metal por
Discrepância marginal vertical:
Sundar ;Chikmagalur;

50- 120μm

Pasha,2014

laser (LMS) e Cera perdida
Material de fabricação de copings: Co-Cr e Ni-

Até 51 μm .

LMS com Co-Cr antes da queima: 56,26 μm

Cr.

LMS com Co-Cr depois da queima: 53,63 μm

Efeito da queima da cerâmica de revestimento do
coping.

Técnica de fabricação: Cera perdida convencional
Vaidya, Parkash e

25-50μm

Bhargava, 2014

Discrepância marginal vertical:
Até 100 μm.

Park et al. 2015

> 120 μm

50- 120μm

Cera convencional: 38,17 (± 14,92)μm

Técnica de fabricação: Cera perdida, Sinterização

50- 120μm
Xu; Xiang; Wei, 2014

e cera perdida acelerada.

Não especificado

Discrepância marginal vertical:

seletiva a laser. (SLS).

SLS: 102,86 ( ± 40,54) μm

Material de fabricação de copings Cobalto-cromo

Média de desajuste vertical:
Até 120 μm.

Cera Perdida - 58,3 (31,3)μm;

Técnica de fabricação: CAD/CAM, Sinterização
direta de metal por laser (DMLS) e Cera perdida.
Material de fabricação de copings: Cobaltocromo.

25-50μm
Pimenta et al. 2015

50- 120μm

Até 120 μm .

Média de desajuste vertical:
Ni-Cr: 30,01-72,42 μm.

Material de fabricação de copings: Ni-Cr
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Nesse estudo 7 artigos avaliaram o desajuste marginal vertical com a estrutura
cimentada (BOTTINO et al., 2007; BHASKARAN, et al., 2013; VOJDANI, et al, 2013;
SUNDAR et al. 2014; VAIDYA et al., 2014; PARK et al. 2015; PIMENTA et al. 2015),
enquanto os demais realizaram a mensuração sem realizar a cimentação (TORRES et al.
, 2006; WITKOWSKI et al., 2006; ; SORIANI et al., 2007; WU et al., 2011; PATIL et
al., 2013; XU et al., 2014).
Quando avaliados os matérias de fabricação das coroas totais metálicas e
copings metálicos, 6 artigos avaliaram o material Ni-Cr (SORIANI et al., 2007 ; WU et
al., 2011; PATIL, et al., 2013; VOJDANI, et al., 2013;

SUNDAR et al., 2014;

PIMENTA et al., 2015). No estudo de Soriani et al. (2007) foi verificado a discrepância
vertical de coping feitos de NiCrBe. 5 estudos mostraram o resultado do desajuste de
copings feito de Titânio (TORRES et al 2006; WITKOWSKI et al. 2006; SORIANI et
al 2007 ; WU et al. 2011; PATIL, et al, 2013), 04 estudos apresentaram os valores da
desadaptação marginal de estruturas de Co-Cr (BHASKARAN, et al, 2013; SUNDAR
et al. 2014; XU et al. 2014; PARK et al. 2015).
Ao ser analisada a técnica de fabricação, 3 estudos avaliaram a discrepância
relacionada ao método de fabricação dos copins/coroas metalicas através do sistema
CAD/CAM (WITKOWSKI et al. 2006; VOJDANI, et al, 2013; PARK et al. 2015), 10
estudos mostraram o desajuste de peças metálicas fabricadas pela técnica da cera
perdida (TORRES et al 2006; WITKOWSKI et al. 2006; SORIANI et al 2007 ; WU et
al. 2011; BHASKARAN, et al, 2013; VOJDANI, et al, 2013; SUNDAR et al. 2014;
VAIDYA et al. 2014; XU et al. 2014; PARK et al. 2015), 2 estão verificando a
discrepância vertical de restaurações metálicas confeccionadas pelo método sinterização
direta de metal por laser (DMLS) (BHASKARAN, et al, 2013; PARK et al. 2015).
Além disso, 1 estudo focou na analise da discrepância causada por peças feitas por
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sinterização de metal por laser (SUNDAR et al. 2014). Outro estudo avaliou a dimensão
do desajuste marginal vertical pela sinterização seletiva a laser (XU et al. 2014). Um
estudo avaliou o desajuste da fabricação do titânio pela técnica de deposito a vapor
cátodo de arco (WU et al. 2011). Outro estudo utilizou a técnica da cera perdida
acelerada (VAIDYA et al. 2014), enquanto Bhaskaran, et al, (2013), verificou pela
técnica da impressão 3D.
Apenas 1 estudo avaliou o preparo do termino cervical dos dentes sendo esses,
preparo em chanfro (CH), preparo em ombro de 135 graus (OB), preparo em ombro
arredondado (OR) (BOTTINO et al. 2007). Enquanto outro analisou o preparo em
ombro (PATIL et al., 2013).
O autor Witkowski et al. 2006, estudo a influencia da aplicação de um
refinamento manual em copings nos valores do desajuste. 1 artigo analisou a aplicação
do alivio interno de 30

μm

e verificou a influencia do tipo de cimento no desajuste

(BOTTINO et al., 2007), outro avaliou o uso de espaçadores (SORIANI et al 2007) e 2
artigos analisaram a alteração que a queima da cerâmica de revestimento dos copings
causa no desajuste (PATIL, et al, 2013; SUNDAR et al. 2014).

4DISCUSSÃO

A precisão marginal e interna dos componentes protético é um aspecto
importante na sua longevidade. Com relação à fenda marginal de próteses dentárias, as
especificações da Associação Dentária Americana (ADA) número 8 para a cimentação
de coroas com o cimento de fosfato de zinco define que para haver uma “aceitação
clínica”, a película de cimento deve ter espessura de até 25 μm, para garantir uma
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cimentação ideal. Na prática, no entanto, essa espessura de cimento é difícil de obter na
prática clínica (PARK et al., 2015). (ADA, 1978)
Clinicamente a verificação da adaptação marginal entre prótese-dente é feita
através de manobra realizada com o do uso de uma sonda exploradora ou através de
exame radiográfica. Durante a movimentação da sonda exploradora nos sentidos
gengivo-oclusal/inciso gengival, a ponta da sonda não pode apresentar movimentos
bruscos em sua trajetória. Durante a avaliação há de se considerar o diâmetro da sonda:
sondas novas e com pontas finas apresentam diâmetro que variam entre 50 e 130 μm.
Isso significa que a ponta da sonda só consegue detectar um espaço entre a interface
dente/coroa quando este for maior que a ponta da sonda. Clinicamente é impossível
mensurar este desajuste marginal vertical, pois não se tem aparelhos que façam esta
medição (PAULA; NETO; PEGORARO, 2014).
No presente estudo dos 7 trabalhos que avaliaram o desajuste cimentando as
peças protéticas, os melhores resultados foram conseguidos utilizando a forma do
preparo em Chanfro, cimento de ionômero de vidro e alivio interno (BOTTINO et al.
2007) e técnica de fabricação de sinterização direta de metal por laser, utilizando a liga
de CoCr (BHASKARAN, et al, 2013). Os demais 6 artigos que não cimentaram as
coroas totais metálicas/ copings metálicos obtiveram o melhor resultado do trabalho
utilizando o sistema CAD/CAM (DCS) com refinamento manual e material de Titânio
(WITKOWSKI et al., 2006), outro fator que se destaca nesse grupo foi a melhora do
desajuste utilizando 2 espaçadores (SORIANI et al 2007) e o melhor resultado quando
avaliado o efeito da queima da cerâmica no revestimento dos copings foi de Sundar et
al. (2014).
Diante disso foi possível observar no presente estudo que a maior concordância
entre os autores (38%) referente ao desajuste marginal vertical tolerado em coroas
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metálicas fundidas dento suportadas segundo a literatura, está por volta 120 μm de
desajuste, sendo um valor aceitável quando levado em consideração que na avaliação
clínicao diâmetro de sondas novas e com pontas finas apresentam diâmetro que variam
entre 50 e 130 μm, ou seja se a ponta tiver espessura de 130 μm só detectara lacunas
superiores ao diâmetro da ponta, por isso é importante ser feito a avalição clínica do
ajuste entre dente e prótese fixa com sondas novas que apresentam pontas de diâmetro
menor. Nesse estudo também foi possível verificar que a técnica de fabricação, o
material que é fabricado os copings/coroas totais metálicas, preparo do término cervical,
tipo de cimento e desgaste interno de copings/coroas totais metálicas influenciam no
nível de desajuste vertical entre a prótese fixa e dente. Ainda foi possível verificar que
não há uma diminuição linear da discrepância com o passar dos anos, mesmo com o uso
das novas tecnologia como mostrados nos estudos de Vojdaniet al.(2013) e Park et al.
(2015), que obtiveram valores de desajuste maiores utilizando sistemas CAD/CAM
quando comparados as técnicas de fundição convencional (cera perdida), mostrando que
os técnicos precisam saber manusear de forma eficiente os novos sistemas para poder
obter resultados satisfatórios e que se não usadas de maneira corretas as novas
tecnologia não produzem resultados melhores que as técnicas convencionais.
Dentre as limitações encontradas na elaboração deste trabalho, verificou-se que
uma revisão sistemática requer muitos critérios de inclusão e exclusão, evidenciando
uma carência de informações cientificas mais recentes a cerca do tema. Além disso, os
estudos são limitados por serem realizados em laboratório e não se ter uma certeza de
como os resultados afetariam em longo prazo às respostas clínicas. Portanto de acordo
com os trabalhos avaliados ainda hoje é possível observar uma controvérsia entre os
autores, de qual é o desajuste vertical aceitável entre dente-prótese fixa.
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5CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos, apesar das limitações do presente estudo,
conclui-se que:

1. O desajuste vertical tolerado em coroas metálicas fundidas dento
suportadas, segundo o valor clínico aceitável, pelas revisões de literatura da
maioria dos autores, é de 120 μm de desajuste, em média.
2. E existem diverso fatores que podem influenciar na alteração do desajuste
marginal vertical, sendo eles o material de fabricação das peças protéticas,
técnica de fabricação das coroas e copings, forma de preparo do termino,
alivio interno das estruturas metálicas, tipo de cimento utilizado e outros.
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ABSTRACT

Problematic: The presence of vertical variation in fixed prosthesis on the tooth is
inevitable, since it will always be a misfit when settled the prepared teeth. There is,
however, a clinical acceptance limit to be respected to maintain the longevity of the
prosthesis and tooth. Objective: To evaluate the vertical variation accepted among
metal crowns / metal copings and the prepared tooth, taking into account the factors that
influence this misfit. Methodology: This study is an integrative systematic review
articles covering the last 10 years with language in English and Portuguese. This
research was performed by manual search and through the Internet, through the portal
CAPES and Virtual Health Library (VHL), Selection of items used to review the
construction has the following stages: 1st Reading the title and abstract; 2nd reading of
the complete article; 3rd Exclusion of articles according to the pre-establishment of the
criteria, and only 13 articles were included in this work. Results: In this study 38.46%
of the articles according to the literature review they accept up to 120 uM as the vertical
discrepancy tolerated. The studies found evaluated the influence of types of materials,
casting technique and other factors in marginal leakage. Conclusion: Most authors
considered the value of up to 120 micrometres in average as clinically acceptable.
Keywords:Precision dimensional measurement. dental crowns. Dental prosthesis.
dental marginal adaptation.
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