
ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA DENTÁRIA 

“CAD-CAM em Prótese Fixa– atualidades” 

Annaïs Alexandra Aguiar Ramos de Pina 

Orientador:  

Professor Doutor César Fernando Coelho Leal da Silva 

Coorientador:  

Dr. Francisco Filipe Silva Góis 

- Porto, 2019 –





i 

“CAD-CAM em Prótese Fixa– atualidades” 

Estudante: 

Nome completo: Annaïs Alexandra Aguiar Ramos de Pina 

Aluna do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

Correio eletrónico: up201306985@fmdup.up.pt 

Orientador: 

Nome completo: Professor Doutor César Fernando Coelho Leal da Silva 

Grau Académico: Doutorado em Medicina Dentária pela Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto 

Título Profissional: Professor Associado com Agregação da 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

Coorientador: 

Nome completo: Francisco Filipe Silva Góis 

Grau académico: Mestrado em Reabilitação Oral pela Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto 

Título Profissional: Assistente Convidado da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto 



 ii 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente n kre agreci Deus pa ter permitidu pa es dia li txiga. Inda n ta lembra moda 

se fosse hoje quando n pidi apenas um oportunidade de entra na curso de medicina dentária e, 

assi é contice. Embora percurso ka foi moda n desejaba ou pensaba, foi moda ki tinha ki serba ku 

Nhô sempre de nha lado, ta dam força e conforto na momentos mas difícil. Ta agradeci inda pa 

permitim adquiri tanto riqueza — conhecimento, pessoas e tudo ki ta envolvez. Sem es nada de 

keli ka ta fazeba sentido. O mas importante ka foi conclui, ma sim tudo ki fazi parte de nha 

viagem. Por isso n kre agradeci tudo nhas familiares e amigos por tudo kes fazi pa mi, pa 

vibrações positivas, palavras amigas, carinho e tudo chamadas de atenção quando foi preciso. 

 N kre agradeci nhas pais, Alexandre Pina e Ana Pina, pa amor incondicional, educação e 

pa tudo ki es fazi até o impossível durante tudo es anos, sem spera nada em troca a não ser oiam 

sempre feliz. N ta ser eternamente grata. Um obrigada em especial pa nha maezoca pois se ka 

fosse el nem sequer es percurso ka ta tinha começado.  

Ta agradeci pa tudo nhas familiares nomeadamente nhas irmãos, sobrinhos, cunhada pa 

carinho, amor e apoio. Em especial ta agradeci nha irmão Carlos Pina ki é um espelho e 

inspiração pa kada dia ser um pessoa midjor, pa apoio incondicional, cuidado e proteção.  

N kre agradeci à nha namorado, Eanes Tavares, pa tudo apoio, pa ter acreditado na mi, pa 

ka dexam desiste e ta lembram sempre ku ki objetivo kin bem pa terra longe de kes ki tanto n 

t’ama. Obrigada pa cuidado, amor, carrinho, paciência e compreensão. 

À cada membro de nha “família de coração”. Família ka pa laços de sangue ma pa kel ki 

nu é pa cumpanheiro. Amor, companheirismo, cuidado tornanu família. E sem nhos hoje ka ta 

serba também possível. Assim, n kre agradeci em especial: 

À nha mana, futura cumadre, melhor amiga, confidente, entre outros nomes kin pode 

titulou, Carlisa dos Santos pa tudo apoio, amizade, amor, proteção, compreensão, pa sempre 

acredita na mi mesmo quando mi não, enfim pa tudo kel ki bu ta fazi todos os dias. Serei 

eternamente grata. 

À nha anjinho da guarda, Fernanda Daemon, ki sempre prontifica ku carinho, amor, 

cuidado, preocupação, sem spera nada em troca. Ta agradeci pa bu ter skodjido mi pa intxi e 

ilumina nha vida e ter inxinado mi ma gratidão de um simples respiração é chave de felicidade. 

Obrigada pa ka ter dexado mi desiste e pa incansável apoio nes percurso académico. 

Ao meu Coorientador, Francisco Góis, em especial pela disponibilidade, pelo apoio e 

partilha de conhecimento durante todas as etapas de realização deste trabalho. 

Ao Professor, César Silva, meu Orientador pelo apoio. 



 iii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“[...]Não percas Ítaca de vista  
Chegar lá é teu destino  

Mas não apresses os teus passos  
[...] só ancore na ilha, 

quando estiveres enriquecido com o que conheceste pelo caminho. 
 

[...] sem ela jamais terias partido 
Ela deu-te tudo e,  

nada mais pode te dar 
 

[...]tornaste sábio, 
Viveste uma vida intensa, 

E este é o significado de Ítaca.” 
  

K. Kaváfis 
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Resumo 
 
Introdução: A abreviatura CAD-CAM representa a tecnologia ou sistema “Computer-Aided 

Design” e “Computer-Assisted Manufacturing”. Este sistema aplicado à Medicina Dentária, tem 

como principal objetivo aprimorar a criação de restaurações dentárias e o seu desenho, incluindo 

inlays, onlays, coroas, facetas e outros tipos de restaurações. 

Objetivo: Abordagem sucinta acerca das aplicações clínicas dos sistemas CAD-CAM nos 

últimos anos, bem como as vantagens e desvantagens dos diversos sistemas disponíveis no 

mercado. 

Material e Métodos: Para a realização do estudo revisão bibliográfica foram efetuadas 

pesquisas nas bases de dados da PubMed®, Scopus®, Google Académico e na base de dados da 

biblioteca virtual da FMDUP. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: (1) últimos 5 

anos; (2) revisão bibliográfica, meta-análise e ensaios clínicos; (3) línguas inglesa, portuguesa e 

espanhola. Do conjunto de 138 artigos disponíveis fez-se seleção baseada nos seus respetivos 

resumos, sendo utilizados para realização do trabalho um total de 37 artigos. 

Desenvolvimento: A literatura científica descreve que falhas em qualquer uma das etapas 

inerentes aos sistemas de CAD-CAM na reabilitação oral (aquisição de imagem, processamento 

dos dados e produção da estrutura protética) tem como consequência a desadaptação da 

reabilitação final. Neste contexto, a evolução digital tem-se direcionado para estas limitações 

promovendo a que num curto espaço de tempo diferentes marcas lancem no mercado novos 

equipamentos com pequenas melhorias e eliminação de falhas detetadas nos equipamentos 

precedentes. Contudo, a substituição completa do método convencional para um fluxo de 

trabalho totalmente digital, que é o pretendido, e a inovação que este sistema propõe ainda está 

muito longe de ser alcançada. No entanto, com o progresso verificado torna-se crescente a 

tendência de adoção de um fluxo de trabalho misto, ou seja, a associação das técnicas 

convencional e digital. 

Conclusão: Na reabilitação oral não há um método ideal ou de eleição para a produção das 

restaurações protéticas. Porém, os sistemas CAD-CAM acabaram por revolucionar a Medicina 

Dentária por permitirem a otimização dos tratamentos, quer nas etapas relativas ao desenho, quer 

na possibilidade de utilização de diversos materiais, apresentando-se como um método bastante 

promissor e com vasta aplicabilidade futura. 
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Abstract 
 
Introduction: CAD-CAM stands for "Computer-Aided Design" and "Computer-Assisted 

Manufacturing" technology. In Dentistry, the main application of this system is designing and 

creating prosthetic restorations as inlays, onlays, crowns, veneers, and others. 

Objectives: A succinct summary of the clinical applications of CAD-CAM systems available in 

the market in the last years, as well as their advantages and disadvantages.  

Material and Methods: Search databases were used, namely PubMed, Scopus, Google 

Academic and virtual library database of Dental Faculty of University of Porto. The articles 

selection was based on the following criteria: (1) last 5 years; (2) literature review, meta-analysis 

and clinical trials; (3) English, Portuguese and Spanish languages. From 138 articles founded, 37 

articles were used based on their abstracts. 

Development: In the oral rehabilitation field, the literature describes that errors in any of the 

steps (image acquisition, data processing and prosthetic structure production) result in 

maladaptation of final rehabilitation. The digital workflow is in constant development. Brands 

constantly release new and improve equipment, eliminating defects and flaws existing in 

previous ones, however, replacing conventional methods to digital is still in the distant future. 

With the technology improving and advancing, there’s tendency to use a mixed workflow, with 

both conventional and digital methods. 

Conclusion: In the oral rehabilitation field, there’s still no ideal method to produce prosthetic 

structures. However, CAD-CAM system has revolutionized Dentistry, improving treatments 

both in design and in the various materials used. It is seen as very promising method with wide 

applicability in the future. 

 

Key-words: CAD-CAM, dental prosthesis, bridge fixed, crowns, dental computer-aided 

design, 3Shape Design, Exocad, 3D printing   
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Introdução 
 

No início do século XX foi introduzida a produção de coroas e pontes, pelo Dr. William H. 

Taggart, a partir de uma das técnicas convencionais, mais precisamente a técnica de fundição 

por cera perdida. Nos meados deste século (1940 a 1950) desenvolveram-se novos polímeros que 

permitiram a sua utilização em cimentos (polímeros ácidos), restaurações em resina composta e 

no fabrico de próteses em resina acrílica(1). Paralelamente ao amplo desenvolvimento dos 

materiais existentes e à descoberta de outros novos, houve um grande e rápido progresso nas 

mais diversas áreas industriais, a nível de tecnologia digital. Na área de saúde, esta foi 

implementada um pouco mais tarde(2). Particularmente na Medicina Dentária, a tecnologia CAD-

CAM surgiu na década de 70, pelo trabalho do Dr. Duret. Ele introduziu o sistema Sopha para 

produção de coroas unitárias, mas não foi muito utilizado dada à limitação na precisão, nos 

materiais disponíveis e na própria capacidade do computador(3).  

O impacto e a comercialização da tecnologia CAD-CAM foram mais evidenciados apenas 

10 anos mais tarde (1985), com o lançamento da primeira geração de CEREC - o primeiro 

chairside, pelo Dr. Mörmann(3, 4). O objetivo principal deste equipamento era criar restaurações 

no consultório dentário de modo a reduzir o tempo de cadeira. A produção incidia sobre inlays 

em cerâmica dado que a sua estrutura era considerada menos complexa que a das coroas(3). 

No laboratório, nesta mesma altura (1980), baseado no trabalho de Dr. Duret 

desenvolveram-se sistemas para produção de coroas. A impressão digital era executada por 

método indireto (scanner do modelo de gesso com um feixe de laser), sendo que a digitalização 

direta apresentava uma precisão ainda muito elementar, acrescida de um tempo de trabalho 

considerável(2, 3, 5).   

A segunda geração de CEREC foi lançada no mercado pela Siemens em 1994(4) e de forma 

contínua até à atualidade, são lançados frequentemente novos equipamentos por diferentes 

empresas ou marcas com constantes atualizações e evoluções. 

A abreviatura CAD-CAM simboliza a tecnologia ou sistema “Computer-Aided Design” e 

“Computer-Assisted Manufacturing”. Este sistema aplicado à Medicina Dentária tem como 

principal objetivo aperfeiçoar a criação de restaurações dentárias e o seu desenho, incluindo 

inlays, onlays, coroas, facetas e outros tipos de restaurações. A qualidade do ajuste das próteses 

fixas potenciada por esta tecnologia é considerada um elemento-chave para garantir uma 

sobrevida protética aceitável(6). 
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Classicamente, o CAD-CAM é composto por três componentes principais. O primeiro, 

caracteriza-se por uma unidade de aquisição e leitura – o scanner - que pode ser feito 

diretamente na boca (intraoral) ou indiretamente a partir das impressões convencionais ou dos 

modelos obtidos destas impressões (extraoral). Usualmente, para além da aquisição das 

preparações dentárias (pilares/abutments) são adicionadas as áreas adjacentes e a área da arcada 

oposta ou antagonista, de modo a que se concretize um planeamento coerente com os vários 

fatores que podem condicionar a futura reabilitação. A informação obtida é depois transferida 

para um software de desenho (CAD), permitindo ao operador, de forma virtual, estudar, aplicar e 

aprimorar o desenho da restauração de acordo com as particularidades desejadas e exigidas. Por 

fim, a partir de um sistema de fresagem ou impressão 3D (CAM) é produzida a estrutura 

protética. Com estes componentes é possível a aquisição de uma impressão digitalizada e, 

consequentemente, um modelo virtual que pode ser aliado a outras técnicas convencionais como 

arco facial e articulações de modelos virtuais, maximizando assim as vantagens desta 

tecnologia(7).  

O sistema CAD-CAM pode ser classificado como CAD-CAM de laboratório (in-lab) ou 

chairside (in-office)(7). Ambos os casos foram inicialmente projetados para produção de coroas 

unitárias. Atualmente, como resultado do seu contínuo desenvolvimento, é possível obter 

restaurações mais complexas e ser aplicado noutras áreas da Medicina Dentária(6, 8) tais como 

implantologia, ortodontia e, mais recentemente, em prótese removível(2, 6, 9).  Por conseguinte, 

esta técnica foi considerada bastante inovadora e de impacto significativo(2, 9), conduzindo a 

alterações a nível da formação académica e na assistência ao paciente(7). Este sistema 

possibilitou também a introdução de novos biomateriais, pré-fabricados, com maior controlo de 

qualidade (defeitos minimizados) e a produção de modelos mais complexos que seriam difíceis 

ou impossíveis de obter por método convencional, de modo a responder à acrescida demanda de 

restaurações com maiores exigências estéticas (livre de metais)(1, 9, 10). O seu potencial advém 

ainda da eliminação das várias etapas (exigidas no método convencional) que muitas das vezes 

constituem as causas de desajuste e falha das restaurações, independentemente do material 

utilizado, dada a alta dependência do operador(11-13). A diminuição do tempo de cadeira, o maior 

conforto para o paciente e a possibilidade de verificação e correção imediata da qualidade da 

impressão constituem vantagens acrescidas do CAD-CAM(5, 11, 14). Portanto, houve melhorias na 

precisão, planeamento, previsibilidade do pós-operatório(15) e a possibilidade de uma produção 

padronizada e reprodutível(9, 16). 
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Contudo, apesar das amplas vantagens da aplicação do CAD-CAM em Medicina Dentária, 

este sistema exige ao médico dentista um bom conhecimento da técnica, constantes atualizações 

e prática. Para além de que a impressão digital direta apresenta ainda desvantagem relativamente 

à precisão. Esta é tanto menor quanto maior for a área que se pretende registar. É de salientar que 

neste momento, este sistema tem um elevado custo de investimento inicial e de manutenção, 

sendo por isso uma desvantagem para quem queira implementar esta tecnologia(17).  

 Há apenas um  estudo(18) publicado relativamente à satisfação e à utilização da tecnologia 

CAD-CAM pelos médicos dentistas nas clínicas dentárias em Portugal. Os dados existentes 

indicam que a maior parte dos médicos dentistas, incluindo os que apresentam menos 

experiência (até 5 anos) e que na literatura científica aparecem como parte do grupo com uma 

maior afinidade para esta técnica, não é habitualmente utilizador de qualquer vertente do sistema 

CAD-CAM na sua prática clínica. As principais causas apontadas são o alto investimento inicial 

e a falta de vantagens significativas quando comparada à técnica convencional. Relativamente à 

formação específica para um melhor manuseamento, conhecimento e domínio desta tecnologia, a 

mesma encontra-se ainda numa fase muito incipiente ou é praticamente inexistente nas 

instituições de ensino em Portugal. Como tal, geralmente os conhecimentos adquiridos pelos 

médicos dentistas que utilizam o CAD-CAM advém de formações prestadas por empresas 

privadas de outro utilizador do referido sistema(18).  

 Na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto a utilização do sistema, 

CAD-CAM Everest da Kavo foi iniciado em 2003, tendo sido efetuados alguns trabalhos de 

teste, tais como, infraestruturas de titânio para coroas e pontes metalo-cerâmicas e infraestruturas 

e coroas em cerâmica de vidro reforçada com leucite. Foram efetuados também testes com 

zircónia que, nesta fase, se tratava de zircónia dura, ou seja, já sinterizada. 

No ano letivo de 2004/2005 foram iniciados trabalhos de aplicação clínica em doentes da 

clínica da Faculdade nas Unidades Curriculares de Prótese Fixa e do Mestrado de Reabilitação 

Oral. 

No ano letivo de 2005/2006 iniciou-se a substituição da zircónia dura pela zircónia pré-

sinterizada de dureza suave. Este facto permitiu uma deterioração muito menor do sistema de 

fresagem. 

Paralelamente foram efetuados vários trabalhos de investigação para teses de 

Doutoramento e de Mestrado.  
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Este sistema funcionou durante alguns anos mais, com alguma intermitência devido a 

avarias detetadas e de difícil e onerosa solução para a Faculdade, tendo sido contudo, uma 

grande mais-valia para estudantes do pré e pós grado, docentes e também para os próprios 

pacientes tratados na clínica, pela qualidade dos trabalhos confecionados. 

Atualmente a FMDUP, que continua a contar com laboratórios de prótese externos, está 

num processo de planeamento para aquisição e utilização de um novo sistema de CAD-CAM, 

mais moderno e completo tentando, assim, acompanhar a evolução desta área tão importante na 

Medicina Dentária. 

Nesta revisão bibliográfica, pretende-se efetuar uma abordagem sucinta acerca das 

aplicações clínicas nos últimos anos, bem como das vantagens e desvantagens dos diversos 

sistemas CAD-CAM disponíveis no mercado. É de salientar que, a literatura não tem conseguido 

acompanhar a atualização e as rápidas mudanças desta tecnologia, que a cada poucos anos 

apresenta novos desenvolvimentos(2). 
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Material e Métodos 
 

Para a elaboração deste trabalho de revisão, a pesquisa bibliográfica foi realizada em 

diferentes motores de busca, nomeadamente na PubMed®, Scopus®, Google Académico e na 

biblioteca virtual da FMDUP. Para tal, foram utilizadas as seguintes palavras chave: CAD-CAM 

(termo MeSH), dental prosthesis, bridge fixed, crowns, dental computer-aided design, 3Shape 

Design, Exocad, 3D printing.  

Como critérios de inclusão foram utilizados artigos com menos de 5 anos, nos idiomas 

português, inglês e espanhol e efetuados em humanos. Adicionalmente, incluiu-se artigos de 

relato de caso, revisão bibliográfica, de meta-análise e ensaios clínicos, tendo um total de 131 

artigos. 

No entanto e de modo a compreender a evolução da tecnologia CAD-CAM incluiu-se mais 

7 artigos, referenciados nos artigos previamente selecionados. Por conseguinte, totalizou-se 138 

artigos.  

Do conjunto de artigos disponíveis fez-se uma seleção baseada na leitura minuciosa dos 

seus respetivos resumos, sendo utilizados para a realização deste trabalho um total de 37 artigos. 
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Desenvolvimento 
 

Nas últimas três décadas, tem-se assistido a uma solicitação crescente na produção de 

restaurações para prótese fixa livres de metais, principalmente pela exigência estética. No 

sentido de dar resposta a esta exigência, os estudos de investigação tem-se centrado na pesquisa 

de novos materiais (para serem introduzidos no mercado) e de novas técnicas para os 

implementar nas quais a tecnologia de fabrico assistida digitalmente se tem evidenciado(19). 

 

1. Impressão digital 
 

A unidade de aquisição de imagem, o scanner, foi uma das inovações que a tecnologia 

CAD-CAM trouxe à prática clínica. Ela permitiu tanto a recolha de dados das áreas de interesse 

da cavidade oral, como o processamento destes dados pelo software que gera uma nuvem/malha 

de pontos. O scanner pode ser efetuado na clínica diretamente na boca (intraoral) ou no 

laboratório (extraoral), a partir da impressão em silicone ou poliéter, ou a partir de um modelo 

previamente obtido pelo método convencional(7, 14, 16, 20).   

No laboratório, o scanner pode ser classificado de duas formas de acordo com o 

mecanismo de registo: o scanner ótico e o scanner mecânico, como por exemplo o da inEos X 

CEREC (Figura ) e o da Procera da Nobel Biocare, respetivamente. Quando o scanner ótico é 

utilizado para o registo, o sensor da câmara deteta a imagem a partir do deslocamento de fase 

dependente da profundidade de gradiente de luz quando projetada sobre o modelo ou estrutura 

dentária em determinada angulação. Distintamente do primeiro, e como o próprio nome indica, o 

segundo tipo de scanner faz a leitura de forma mecânica, através do deslizamento de uma bola 

de rubi sobre o modelo(7). 

Na clínica, o scanner in-office pode, também, ser executado por duas câmaras distintas – a 

câmara de imagem única ou a câmara de vídeo(7). Ambas permitem a aquisição de imagem a 

partir do cálculo efetuado, após a deteção no sensor, da reflexão obtida da emissão de uma fonte 

de luz em faixas, que pode ser laser ou, mais recentemente, uma luz estruturada (azul e branca 

LED) sobre a preparação ou arcada dentária(2, 7, 14, 20). Os dois tipos de câmaras permitem a 

execução de scanners de áreas de diferentes dimensões – um dente, um quadrante ou uma 

arcada. Contudo, para áreas maiores, consoante o tipo de scanner utilizado a impressão digital 

final é obtida de forma diferente. A câmara de imagem única permite apenas o registo máximo 
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de três dentes em cada imagem. Portanto, aquando da sua utilização para leituras de áreas 

maiores, são registadas várias imagens individuais em diferentes posições e angulações. A 

captura nas diferentes perspetivas permite uma leitura mais precisa. Posteriormente, estes dados 

são transformados em nuvem de pontos, que a partir do método de triangulação ativa, no 

programa de software, obtém-se o modelo virtual final(14). Esse método determina a forma 

geométrica 3D, através de cálculos correspondentes aos pontos marcados no sensor ou câmara 

aquando da reflexão da fonte luminosa projetada a uma distância e angulação definidas(21). 

Os scanners Trios Color (3 Shape), iTero (Align Technology) e CS 3500 (Carestream 

Dental LLC) são alguns exemplos de scanner de imagem única. Outros sistemas, como Appollo 

DI (Sirona), CEREC Omnicam AC (Figura ) e True Definition Scanner, utilizam as câmaras de 

vídeo para a execução do scanner(7). Esses vários sistemas diferem na precisão, na velocidade do 

scanner, no tamanho da ponta e na capacidade de detetar impressões coloridas(14). 

Para a concretização de leitura intraoral (IOS) alguns sistemas, ainda, exigem um 

revestimento de opacificação(7, 14, 20), requisito típico de sistemas de primeira geração. Contudo, a 

utilização deste pó (enriquecido de partículas de titânio) é considerada, hoje, um incómodo para 

o paciente(2) e um potenciador de imprecisão(14, 20).  Nos sistemas mais recentes, em que o pó de 

revestimento não é requisito, as imagens adquiridas apresentam um brilho de titânio(7), e, por 

isso, devem ser os sistemas de eleição(14). Durante o registo, para que se obtenha uma precisão 

adequada da impressão com o protocolo pretendido, segue-se uma trajetória de scanner 

específica e sequencial fornecida pela maioria dos sistemas(7). 

O scanner, tal como o método convencional, de acordo com o protocolo para o 

desenvolvimento da restauração futura, pode ser efetuado em dois momentos distintos – antes da 

preparação dentária (pré-operatório) e/ou depois (pós-operatório). No primeiro caso, as 

informações anatómicas e o plano oclusal podem ser utilizados ou incorporados na elaboração da 

restauração final. Aquando do registo de um dente previamente preparado, o CAD é o 

responsável pelo processamento dos dados do scanner de modo que, a partir da base de dados do 

computador ou biblioteca interna, se determine o desenho da restauração que melhor se 

adequa(7).  

Uma das dificuldades do scanner ótico é a deteção correta, a partir da emissão da luz, da 

linha marginal em dentes já preparados ou quando esta situa-se numa posição subgengival, ou 

ainda, em casos em que há presença de sangramento ou outros resíduos. A luz apenas faz o 

registo de áreas visíveis e, por isso, como estratégias para minimizar estas dificuldades antes do 
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registo, pode-se realizar a técnica de retração gengival com fio de retração ou agentes químicos 

hemostáticos, coadjuvados com uma prévia boa higienização(7, 14).  

O registo direto da cavidade oral de forma digital e sem necessidade de qualquer material, 

para além da luz durante a impressão, é uma das principais vantagens da impressão ótica. Esta 

forma de impressão digital é preferida pela maioria pacientes pois evita desconforto causado pela 

moldeira e pelos materiais de impressão que podem provocar, por exemplo, reflexos gastro-

esofágicos. De salientar que, os scanners apresentam variados formatos e desenhos a nível do 

equipamento, diferentes formas de manuseamento e conforto inerente que têm sido alvo de 

estudo(2, 7, 14).  

Outro aspeto vantajoso desta técnica de impressão digital é que nem sempre há 

necessidade da sua conversão em modelos físicos. Os modelos obtidos em 3D e digital facilitam 

o seu envio para o laboratório, a partir das diversas plataformas digitais de transferência (email, 

por exemplo) e/ou sua transferência para a construção da futura restauração no caso de CAD-

CAM in-office. Por conseguinte, tanto o tempo de trabalho como os custos relativamente aos 

materiais consumíveis e ao envio do modelo são reduzidos.  

Segundo a literatura, a preferência por esta tecnologia está relacionada com a experiência 

clínica, tendo-se verificado uma maior preferência dos jovens dentistas pelos IOS, dada a sua 

maior aproximação com o mundo tecnológico(14, 15).  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Scanner Ótico in-lab 
inEos X5 CEREC: obtida da Clínica 
CliCenter, Ponte de Lima em 
28/06/2019 

 

Figura 2 - IOS CEREC AC (variação 
CEREC Omnicam: obtida da Clínica 
CliCenter, Ponte de Lima em 
28/06/2019 
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1.1. Impressão digital vs. convencional – Precisão 
 

A impressão dentária surge como um procedimento habitual nas consultas das mais 

diversas áreas da Medicina Dentária. Este procedimento caracteriza-se como uma cópia em 

negativo da cavidade oral que inclui tanto os dentes como os tecidos orais. Atualmente, pode ser 

obtida por dois métodos distintos – convencional e/ou digital. O seu processamento permite a 

criação de análogos ou modelos (de trabalho) da cavidade oral para fins variados, tais como o 

diagnóstico, a criação do plano de tratamento, confeção de próteses, restaurações indiretas, 

goteiras e outros. Assim sendo, a veracidade e precisão constituem caraterísticas primordiais da 

impressão(14). Na confeção de próteses os erros de impressão podem induzir a um desajuste da 

mesma que, por sua vez, condicionam a qualidade dos tratamentos e as caraterísticas desejadas, 

tais como a sua retenção, suporte e estabilidade, a dissolução e difusão de cimento, 

desajuste/desadaptação que potenciam o aparecimento de lesões (como a cárie dentária) e 

problemas articulares(10, 12, 16). 

O método convencional foi o primeiro a ser implementado e permaneceu por várias 

décadas como o método standard(11). Inicialmente, os materiais utilizados para este fim, tais 

como cera e pasta de zinco e eugenol, conferiam limitações elevadas, mas com o 

desenvolvimento deste método, especialmente pela utilização de materiais com características 

favoráveis maximizou-se a fidedignidade das impressões. Estas só passaram a ser aceitáveis com 

a utilização de materiais hidrocolóides (ex: alginato), na primeira metade do século XX. A rápida 

alteração dimensional (após 1 hora) causada pela evaporação de água conduziu à perda da sua 

popularidade e à utilização de silicone de condensação que apesar de, também, apresentar 

contração, permanece estável por um maior período de tempo. Os silicones de adição, polivinil-

siloxano e o poliéter, foram introduzidos mais tarde e são considerados os materiais de eleição 

para fins em que se requer uma maior precisão, como em casos de prótese fixa, dada a sua 

elevadíssima estabilidade dimensional(2, 13). Atualmente, apesar do vasto leque de materiais 

disponíveis com propriedades diferentes, o que possibilita escolher o mais adequado, este 

método apresenta vários fatores que influenciam negativamente a precisão. O material por si só 

já apresenta uma potencial distorção dimensional que pode ser maximizada pelas várias etapas 

de manipulação que esta técnica exige. A manipulação do material, a sua desinserção da boca, a 

posterior desinfeção, o armazenamento e molhabilidade superficial do gesso, são exemplos que 

revelam as possíveis causas do inevitável grau de erro associado ao método(13, 16), que variam 
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consoante o operador. Entretanto, as possíveis causas citadas podem ser equilibradas com a 

familiarização do médico dentista e da assistente com esta técnica. 

A impressão digital surgiu em alternativa ao método convencional. Esta técnica 

proporciona várias vantagens e a sua utilização tem vindo a ser crescente e rotineira na clínica 

médico dentária(10-12). Seria de esperar que a precisão do scanner seja, no mínimo, equiparada à 

do método convencional(11). Contudo, os vários sistemas apresentam diferentes graus de 

precisão.  

De acordo com os estudos relativos à precisão do IOS, esta pode ser equiparada ou 

superior à do material hidrocolóide irreversível. Este último é utilizado como o principal material 

para o diagnóstico e, portanto, pode considerar-se que o IOS também é um método 

extremamente fiável para esse fim(11). 

A qualidade e a nitidez do scanner que são obtidas a partir da luz refletida dependem das 

condições ambientais da boca e das áreas que se pretende digitalizar. A excessiva reflexão da luz 

causada pela presença de grande quantidade de saliva nas superfícies ou pela presença de 

restaurações metálicas, bem como, a obstrução da luz em áreas de difícil acesso que aparecem 

como sombras são exemplos de fatores que condicionam diretamente a precisão da impressão(11, 

16). O software pode filtrar os erros advindos destas condicionantes, na tentativa de minimizar 

estas possíveis discrepâncias, no entanto causa perda de detalhe. Nos desdentados, é de apontar 

que a falta de características estáveis e definidas contribui, também, para a presença de 

discrepância(11).  

O sistema digital in-office, apresentado pelas diversas marcas e sistemas, podem conter 

princípios operativos de aquisição de imagem diferentes, por exemplo a combinação da 

microscopia ótica com a técnica ativa de triangulação (CEREC) e a técnica de imagem confocal 

paralela (iTero). Os sistemas que necessitam do revestimento prévio com o pó opaco podem 

apresentar maior discrepância nas margens, nas zonas interproximais ou mesmo em vários 

pontos do dente, na medida em que a aplicação uniforme do pó é difícil ou complexa. O pó 

aplicado facilmente conduz à formação de camadas de diferentes espessuras que condicionam a 

qualidade reduzida da impressão(5, 14). Contudo, é de referir que os sistemas não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas quanto à precisão(5, 10, 16). 

Diferente do método convencional ou do scanner de laboratório, a discrepância do scanner 

in-office pode ser acrescida, ainda, pela colagem das numerosas imagens adquiridas pelos vários 

varrimentos necessários à obtenção de imagem. Esta diferença só é significativa para casos de 
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áreas maiores a digitalizar (uma arcada)(2, 6, 11, 14). No caso das imagens obtidas de apenas um 

dente ou de pequenas superfícies, a precisão é similar nos dois métodos(6, 11, 14, 15).   

 O scanner realizado no laboratório, pressupõe uma impressão prévia por elastómeros ou 

um modelo resultante desta, que pode sofrer deformação dimensional ao longo do processo, 

podendo potencializar uma maior imprecisão aquando da digitalização(8, 12, 16).  

No laboratório, as impressões digitais quando processadas, podem ser convertidas em 

modelos físicos através de uma das técnicas de manufatura. Estes podem ser utilizados para dar 

continuidade à produção da restauração pelo método convencional (fluxo de trabalho misto) ou 

simplesmente como referência de avaliação da restauração final produzida pelo sistema CAD-

CAM(8). 

Os modelos estereolitográficos (modelos físicos produzidos pela técnica de manufatura 

aditiva – estereolitografia) de uma arcada comparativamente aos modelos de gesso tipo IV, 

apresentam, da mesma forma, uma diferença negativa relativamente à precisão(15). No entanto, 

esses modelos, independentemente do método de obtenção, são clinicamente aceitáveis. Assim 

sendo, a utilização do método digital é considerado viável na elaboração do plano de tratamento, 

diagnóstico e produção de próteses unitárias ou próteses fixas pequenas (de 3 a 4 unidades), 

permitindo uma melhor confluência oclusal(6, 10, 11, 13, 14). As próteses em cerâmicas vítreas 

resultantes dos dois métodos são de precisão similar(10). Alguns estudos referem ainda que, 

quando usadas as ligas metálicas, o método digital apresenta uma maior precisão (13, 15). 
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2. CAD-CAM de laboratório (in-lab) vs. CAD-CAM de clínica (in-office) 
 

A tecnologia CAD-CAM pode ser apresentada na clínica dentária ou no laboratório, e pode 

ou não conter todos os componentes básicos do sistema. Assim, pode apresentar os dois 

componentes do sistema como uma unidade, ou seja, apresentam o CAD e o CAM em 

simultâneo; ou apenas uma delas – o scanner (produção centralizada), ou CAD separado do 

CAM(1, 4, 6). Quando apenas apresenta o scanner ou CAD (um componente) é necessário que os 

dados obtidos sejam reencaminhados e/ou reconhecidos por um sistema de laboratório 

compatível ou aberto, possibilitando assim, seguir para a produção da restauração dentária(1, 8).  

Para facilitar o acesso e o processamento por parte do CAM, todas as informações já 

reconhecidas pelo CAD são geralmente armazenadas sob o formato de Standard Triangle 

Language (STL)(5, 7, 14). Contudo, podem ser também armazenadas no formato Object File 

Wavefront 3D (OBJ) e Polygon File (PLY)(14).  

Os sistemas CAD-CAM in-office possuem um software que é geralmente mais simples 

comparativamente ao dos sistemas de laboratório(6, 8). Possibilitam aos médicos dentistas, de uma 

forma eficaz e rápida, trabalhar com restaurações indiretas de modo que numa única consulta os 

seus pacientes tenham a restauração definitiva, sem necessidade de restaurações provisórias que, 

entre outras funções, protegem o complexo dentino-pulpar. Este sistema oferece recursos que 

permitem um controlo total do médico dentista sobre o processo e de todos os elementos 

essenciais. Assim sendo, promove uma menor dependência do laboratório adicionado à redução 

de custos com o mesmo(6). 

O desenvolvimento do sistema CAD-CAM in-office, desde o seu primeiro lançamento, 

possibilitou melhorias no software e introdução de novos materiais cuja longevidade e 

previsibilidade já foram comprovadas. Os novos materiais implementados incluem cerâmicas 

estéticas, resinas compostas e nanocerâmicas. O sistema CEREC AC possibilitou, ainda, a 

utilização de outros materiais de caraterísticas bastante inovadoras na área de prostodontia, como 

IPS e.max  (cerâmica vítrea de di-silicato de lítio) e IPS Empress CAD (cerâmica reforçada com 

leucita)(6). 

No laboratório, geralmente, esta tecnologia apresenta um software robusto e sofisticado. 

Apesar deste sistema apresentar recursos mais avançados, estes não são totalmente indicados 

para a clínica dentária(8). 
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O sistema in-lab, quando composto pelos três componentes, traduz-se por uma vasta gama 

de scanners, pelo CAD e CAM (aditivo ou fresagem). O seu scanner apresenta um tamanho 

superior que permite uma impressão digital mais precisa de áreas maiores (por exemplo: uma 

arcada completa). Assim, este sistema possibilita a aquisição de estruturas mais complexas. Em 

ortodontia, o software especializado processa os dados através do qual o CAM é capaz de 

produzir o modelo físico, brackets ortodônticos, aparelhos ortodônticos removíveis, entre 

outros(8).  

No geral, o sistema CAD-CAM de laboratório é aberto(5, 7, 14). Um sistema CAD-CAM 

aberto ou fechado refere-se à propriedade do mesmo em reconhecer os dados recolhidos por uma 

empresa diferente ou exclusivamente igual à da sua aquisição. Num sistema fechado, todas as 

etapas (aquisição de imagem, design e manufatura) do procedimento estão integradas num único 

sistema e incapazes de serem partilhadas com quaisquer sistemas de marca, empresa ou 

companhia diferente(1, 7). Portanto, o sistema in-lab, com a modalidade de um sistema aberto, 

permite uma maior integração entre sistemas(8) e proporciona uma maior flexibilidade na escolha 

da tecnologia de manufatura (aditiva ou subtrativa) e materiais associados, que melhor se 

adequam ao tipo de restauração a fabricar(1). O sistema aberto, ainda, possibilita uma redução de 

custos, pois a compra de licença para um CAD específico ou pagamento para desbloqueio dum 

arquivo será dispensável(14). De notar ainda que, quando abertos há uma maior exigência sobre o 

protésico para a análise e o controlo de qualidade da  restauração final(8). 

 

2.1. CAD – Desenho, planeamento e articulação 
 

O CAD é o componente responsável por todo o processamento de dados adquiridos e 

recebidos do software do scanner(22). O software cria representações gráficas, bidimensionais ou 

tridimensionais de objetos reais(21). Os dados transformados na forma geométrica, como já 

referido, são geralmente armazenados num formato STL para que facilmente sejam reconhecidos 

no software de CAM(22).  

Em Medicina Dentária há vários softwares que possuem ferramentas com diferentes 

capacidades, de modo a adequar ao campo da sua aplicação e possibilitando muito mais do que a 

visualização de dados em 3D. As suas ferramentas virtuais, na área de reabilitação oral 

permitem, tal como no laboratório, obter inúmeros e variadíssimos desenhos ou designs de 

restaurações, ou seja, é possível construir, moldar, dimensionar e adaptar os desenhos à situação 
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virtual do paciente(8, 23). Todas estas informações são, igualmente, armazenadas no software, 

permitindo posteriormente, caso necessário, o seu fácil acesso, modificação ou envio das 

mesmas, em formato digital, para o laboratório ou software de CAM de modo a reproduzir a 

mesma estrutura protética(8, 14).   

 

2.1.1 Articulação e Relação oclusal 
 

Os primeiros sistemas CAD-CAM não consideravam a relação oclusal, a arcada 

antagonista nem a articulação na elaboração do design de restaurações, próteses, ou outras 

estruturas protéticas(23). Presentemente, antes da determinação do desenho virtual e dos 

parâmetros da sua produção, os modelos digitais 3D são posicionados de modo a que se 

articulem da forma mais correta possível(7, 23). Isto significa que os modelos são articulados de 

forma a que tanto a maxila como a mandíbula se aproximem da sua posição relativa nos três 

planos, em relação à base do crânio e ao eixo de rotação dos côndilos mandibulares, 

respetivamente, tendo em conta as particularidades do próprio paciente. O sucesso da 

reabilitação oral está condicionado, além de outros fatores, pela relação oclusal adequada, visto 

que a estabilidade da mesma depende da localização e da intensidade em que ocorre o contato 

oclusal(7, 23). O contacto oclusal, quando prematuro de um único dente em intercuspidação 

máxima ou durante os movimentos extrínsecos da mandíbula é capaz de provocar distúrbios nas 

estruturas orofaciais (23).  

O articulador virtual CAD-CAM replica um articulador mecânico totalmente ajustável. 

Adicionalmente, a partir da simulação matemática, nesses articuladores é possível executar 

alguns movimentos que não são possíveis em alguns articuladores convencionais, 

nomeadamente movimento de Bennet curvo de qualquer medida pretendida e trabalhar com 

diferentes movimentos em configurações semelhantes(24). A utilização do articulador virtual 

minimiza também as limitações do articulador mecânico, dada a possibilidade de visualização 

detalhada em 3D de área de interesse através de diferentes planos de corte(25).  

Para que o articulador virtual reproduza os movimentos faz-se a transferência dos dados, 

através de um dos dois métodos disponíveis. A escolha do método depende da técnica de 

manufatura (fresagem ou aditiva) selecionada e do tipo da restauração final a ser impressa. O 

primeiro método utiliza o conjunto arco facial-articulador mecânico para esse fim. No segundo 

realiza-se por um arco facial virtual associado a um software específico que é baseado na 
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engenharia reversa, ou seja, é criado um sistema de coordenadas cranianas através de um 

scanner consecutivo de seis pontos de referência (três pontos intraorais e três pontos extraorais), 

com uma posição craniana do paciente o mais horizontalizado possível, que são seguidamente 

associados aos diferentes softwares que se baseiam na engenharia reversa. Este sistema de 

coordenada craniana no paciente coincide com a do articulador virtual(7).  

O arco facial é um dispositivo mecânico utilizado, geralmente, associado ao articulador. 

Permite, a partir de três pontos de referência (tripé) e da sua prévia adaptação no paciente, a 

montagem do modelo superior no articulador ajustável(24). Seguidamente, é possível no primeiro 

método gerar, então, a transferência do articulador mecânico para o articulador virtual. Esta 

transferência, dependendo do tipo de scanner de laboratório, podendo ser efetuada com ambos 

os modelos articulados ou individualmente fixados numa mesa de transferência ou placa. O tipo 

de scanner de laboratório condiciona, também, a escolha do tipo de articulador mecânico a ser 

utilizado, pois quando são compatíveis menor será o ajuste necessário pós-processamento. Este 

método está indicado para a técnica de manufatura aditiva(7). 

No segundo método, como acima referido, é utilizado um arco facial virtual para a correta 

transferência do modelo superior para o articulador virtual. A transferência é primeiramente, do 

modelo da maxila, a partir de diferentes softwares baseados na engenharia reversa.(7).  

Para determinar a localização espacial tridimensional, é utilizado um ponteiro associado a 

um componente fixo e um scanner ótico conectado a um software específico para interpretação 

do input. Inicialmente, é efetuada a digitalização com o ponteiro posicionado nos três pontos 

extraorais (2 temporomandibulares e 1 infra-orbitário) previamente marcados para estabelecer o 

plano horizontal. Seguidamente, são determinados os três pontos intraorais (cúspides mais 

proeminentes) com o papel articular quando colocado em boca num garfo de mordida. Os pontos 

intraorais criam o plano oclusal e de seguida é efetuado um novo scanner. A cada duas 

digitalizações formam um par de dados (set). Os dados recolhidos são alinhados, simplificados e 

organizados numa malha triangular.  Adicionalmente são eliminados e corrigidos os erros. Por 

fim, os múltiplos pares de dados são transferidos para o mesmo sistema de coordenadas de forma 

a coincidirem. No modelo maxilar virtual são, então, identificados os pontos que compreendem o 

plano oclusal de forma a corresponderem ao sistema de coordenadas. Os dados do modelo 

superior são armazenados no formato STL e seguidamente transferidos para o software 

virtual(24).  
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Posteriormente à primeira transferência, ou seja, com o modelo superior já no software do 

articulador virtual, um novo scanner intraoral é efetuado em três diferentes direções (direita, 

esquerda e frontal), com o paciente em oclusão cêntrica. Assim, o modelo inferior (mandibular) 

é orientado em relação ao superior no articulador(7). 

Os sistemas que determinam o registo da oclusão a partir de uma posição estática, ou seja, 

apenas com os dentes em intercuspidação, são incapazes de reproduzir a relação mastigatória 

dinâmica, sendo considerado uma das limitações da técnica. Os softwares mais recentes 

possibilitam o registo do trajeto com base no modelo e na mordida durante o movimento da 

mandíbula. Seguidamente, são sobrepostos os dois registos de mordida – estática e dinâmica – 

permitindo, também, a individualização do articulador virtual, de acordo com a particularidade 

do paciente(23). 

 

2.1.2.  Desenho e software  
 

O sistema CAD ou “computer-aided design” pode ser utilizado na elaboração tanto de 

restaurações definitivas como de temporárias. As coroas totais, os inlays, os onlays, as facetas, as 

próteses parciais fixas, os enceramentos de diagnóstico, os pilares personalizados de acordo com 

os guias de posicionamento, as próteses parciais removíveis, os aparelhos ortodônticos são 

alguns exemplos das suas aplicações(7, 8). Como anteriormente referido, esta ampla aplicação não 

ocorre num único tipo de software de CAD. Existem vários tipos de softwares específicos para 

as diversas áreas e diferentes softwares para a mesma aplicação(17).  Estes últimos, geralmente 

são de marcas distintas e diferenciam-se pelas ferramentas constituintes, pelo processo de design 

e pela curva de aprendizagem associada a um tempo total necessário para que esta ocorra(26). 

Adicionalmente, é de referir que o intervalo de tempo necessário para que se atinja o domínio 

deste componente (CAD) é maior comparativamente aos outros componentes básicos do 

sistema(8). 

O software utilizado em ortodontia, permite a simulação de movimentos dentários, o 

posicionamento virtual de brackets (angulação e posição determinada) nos dentes e, portanto, a 

elaboração de um plano de tratamento coerente e claro(17). Este pode ser, ainda, combinado com 

outras tecnologias como a tomografia computadorizada em casos mais complexos. Como 

exemplos de softwares utilizados na avaliação do tratamento proposto destacam-se o Exceed, 

Blue Sky Plan, ArchForm, Orchestrate 3D e Maestro 3D(17).  Outros como o Cecile, o e-models, 
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o Orametrix, o OrthoCAD, o DigiModel, O3DM e o OrthoAnalyzer são igualmente muito 

utilizados(27). 

Para a área de prótese fixa estão disponíveis vários softwares de laboratório e de 

consultório no mercado (Tabela I).  Um exemplo de software muito referenciado, na área de 

reabilitação oral, é Exocad, dada a sua  variadíssima aplicabilidade(17). Contudo, não existem 

muitos estudos que fazem a comparação de softwares de CAD(28). Num dos poucos estudos 

realizados, compararam-se duas versões de softwares da CEREC in-lab (Figura ), CEREC 3.8 e 

CEREC 4.2, utilizando o mesmo scanner e o mesmo sistema CAM, tendo-se concluído que tanto 

a versão do software como o espaçador utilizados influenciam na precisão da restauração final 

(discrepância marginal)(28).  

 

Tabela I - Exemplos de software de CAD disponíveis para prótese fixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente à análise e ao estudo virtual minucioso dos diferentes parâmetros que 

condicionam o sucesso da reabilitação oral é elaborado o desenho das restaurações.  É essencial 

que este seja o mais correto possível e que seja considerado o espaço virtual entre a futura 

restauração e o dente, para um ajuste preciso e uma boa adaptação cervical das restaurações(9, 29). 

Um bom ajuste garante a longevidade e o sucesso da restauração produzida pela tecnologia de 

 

Software in-office 

 

Software in-lab 

 
a) Planmeca planCAD easy;  

b) DWOS chairside (Dental Wings);  

c) Trios design studios (3 shape); 

d) CEREC software 

 

a. Planmeca planCAD premium;  

b. In-lab CAD SW (Sirona); 

c. Ceramill Mind (Amann Girrbach); 

d. ExoCAD (Smart optics) 

e. Cercon art (DentplyDegudent) 
f. Everest Energy CAD (KAVO) 

g. LAVA CAD (3M ESPE LAVA) 
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CAD-CAM(13, 16, 30, 31). O intervalo de valores de discrepância marginal (58𝜇𝑚 – 200𝜇𝑚) 

associado às coroas que resultam dos diversos sistemas de CAD-CAM incluem-se no intervalo 

de valores considerados aceitáveis clinicamente (120𝜇𝑚 – 150𝜇𝑚). Valores maiores de 

discrepância são raramente obtidos, contudo o objetivo principal é sempre obter o menor valor 

possível(30).  

O design da superfície oclusal das restaurações tem vindo, ao longo do tempo, a ser 

alterado à medida que novos critérios foram considerados. Inicialmente baseava-se apenas na 

biblioteca digital interna (standard) que seguidamente poderia ser adaptada a cada caso. Os 

desenhos disponíveis na biblioteca virtual interna, apesar de terem múltiplas morfologias, na sua 

maioria são formas básicas. São escolhidos, primeiramente, os designs das restaurações que 

melhor se adequam ao paciente em relação à sua forma e tamanho; posteriormente faz-se a 

individualização, geralmente necessária, da morfologia(7, 24, 32). Atualmente, o design nos 

diferentes sistemas passou a ser individualizado e baseia-se para além da biblioteca virtual, no 

algoritmo matemático, na cópia do modelo de uma restauração provisória, nos dentes adjacentes, 

contralaterais e na morfologia do próprio dente quando íntegro, antes da sua preparação(23, 24). 

Estes três últimos parâmetros são utilizados no modelo de dente biogenérico, introduzido em 

2005, para a determinação da oclusão e morfologia da restauração protética. Este modelo foi 

associado ao software de CAD da CEREC de modo a aproximar a morfologia da restauração 

protética ao dente intacto. Os softwares de CAD de laboratório apresentam resultados similares 

ao modelo de dente biogenérico(33) 

O design do modelo biogenérico inclui, portanto, três tipos de modelos – o modelo 

biogenérico individual, de referência e cópia. Eles baseiam-se em dados obtidos dos dentes 

mesiais, distais e antagonistas, em dados espelhados do dente contralateral e em dados do dente 

íntegro antes da preparação, respetivamente(23, 32). A técnica do design baseada na cópia do 

próprio dente íntegro, antes da sua preparação, foi associada à sobre-oclusão e, por isso, o pós-

processamento ou a adaptação em boca da restauração é comumente necessária(23). Acrescido a 

uma maior diferença de contato oclusal comparativamente aos outros modelos, apresentou uma 

maior diferença na morfologia oclusal (32). 

No que se refere ao contato oclusal, diferentes estudos demostram igualmente diferentes 

resultados aquando da comparação do software de CAD in-lab, in-office e do método 

convencional para restaurações cerâmicas. Entretanto, qualquer um destes métodos permite um 

contato oclusal aceitável após a adaptação oclusal, com pelo menos 3 pontos de contato(33).  
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2.2. CAM – Manufatura de fresagem vs. manufatura aditiva 
 

A última fase de todo o processo de desenvolvimento da restauração a partir da tecnologia 

digital CAD-CAM é a manufatura. Assim sendo, o CAM desenvolve a restauração física, 

finalizada e polida, previamente criada de forma virtual no software de CAD. Há duas formas de 

confecionar a restauração, primeiramente pela técnica de fresagem/subtrativa ou pela técnica 

mais recente, a de manufatura impressão 3D/aditiva. Estes métodos integram a nova era da 

Medicina Dentária Moderna(34, 35). 

O primeiro método, a tecnologia de fresagem, foi o primeiro a ser implementado no 

fabrico das restaurações 3D e, por isso, há um maior domínio do médico dentista nesta técnica(1, 

7, 20, 36). Atualmente, apresenta-se ainda como o método mais utilizado nos equipamentos de 

CAM(35).  

A tecnologia subtrativa controla, a partir de um programa de computador, todas as etapas 

de processamento de desgaste do material selecionado. Este, apresenta-se inicialmente sob a 

forma de um grande bloco sólido ou disco que é mecanicamente cortado de forma progressiva 

por uma broca, até se obter a geometria da restauração final desejada. Este processo torna-se 

dispendioso, na medida em que apenas 10% do material utilizado é aproveitado. A técnica de 

fresagem é lenta e a sua precisão está limitada tanto pela complexidade do objeto, como pelo 

diâmetro das brocas utilizadas como ferramentas de corte(7, 20, 34). Aquando da utilização de uma 

Figura 3 - Software in-lab CEREC: facultada pelo Dr. Paulo Rocha Almeida 
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broca cujo diâmetro é maior comparativamente ao detalhe da superfície de corte, há um corte 

sobredimensionado que influencia diretamente a retenção da restauração(12).  

Nesta tecnologia, qualquer tipo de material pode ser processado. Contudo, a seleção do 

material a ser utilizado depende do tipo da restauração final (coroas, inlays, facetas, próteses 

parciais fixas). Os materiais diferem no tipo de ferramentas de corte (brocas diamantadas ou de 

carbureto), no método de corte (a seco ou com humidade) e no desgaste (fino ou grosso)(7). Esta 

tecnologia, relativamente aos materiais usados, apresenta ainda a vantagem destes serem 

intrinsecamente homogéneos e não afetados pela condição de processamento(34).  

Da mesma forma que referimos para os materiais, as unidades de fresagem também se 

diferenciam pelo tipo de material sobre o qual incidem o seu processamento, ou seja, se 

manuseiam materiais que necessitam ou não de uma fresagem seca ou húmida. A utilização de 

um material numa unidade de fresagem que não corresponda à condição para o seu correto 

manuseamento pode provocar alterações no material, tais como enfraquecimento, fraturas ou 

fissuras(7).  

As unidades de fresagem são, ainda, classificadas quanto ao número de eixos pelo qual 

ambas as unidades de 4 e 5 eixos se movem, adicionalmente, de forma linear relativamente aos 

eixos X, Y e Z (6, 7, 12, 21). Cada uma das unidades apresenta uma rotação diferente em torno dos 

eixos. As unidades de 5 eixos (Figura , Figura  e Figura ), diferentes das de 4 eixos, apresentam 

adicionalmente as rotações no eixo X, rotações no eixo Y, permitindo assim cortes em todas as 

direções. Este parâmetro confere-lhe ainda uma maior precisão(6, 7, 12). Porém, nem todas as 

unidades de fresagem de 5 eixos apresentam a mesma precisão, na medida em que o número de 

rotações em torno dos eixos é diferente. Estas unidades apresentam também uma maior 

aplicabilidade quando comparadas com as de 4 eixos, pois permitem o fabrico adicional de 

attachments, implantes e outras estruturas(7). 
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A manufatura aditiva ou impressão 3D é uma técnica cuja utilização foi mais recentemente 

implementada para a criação de estruturas protéticas. Embora muitas das suas tipologias não 

sejam novas, ela apresenta hoje uma acrescida utilização(22, 34) que se deve, particularmente, ao 

apelo à economia de materiais(1, 36) que pode atingir os 40%(35). Diferentemente da primeira 

técnica em que a restauração final é produzida pela subtração de um bloco sólido ou disco, nesta 

tecnologia ela ocorre pela união dum material em pó ou líquido quando depositado camada a 

camada(7, 34, 36).  Esta deposição é guiada pela imagem segmentada do design obtido no software 

de CAD(15). A orientação de produção determina a direção da deposição. Ela pode ser 

determinada de forma manual, semi-automatizada ou totalmente automatizada. A direção da 

impressão influencia o número de camadas, que por sua vez influencia a qualidade de superfície 

e o tempo necessário de produção total(35). Cada milímetro de material, corresponde de 5 a 20 

Figura 5 - Unidade de fresagem lab K5 
(VHF): obtida da Clínica CliCenter, Ponte 
de Lima em 28/06/2019 

Figura 4 - Unidade de fresagem lab S1 
(VHF): obtida da Clínica CliCenter, Ponte 
de Lima em 28/06/2019 

Figura 6 - Unidade de fresagem in-lab MC XL (CEREC) : 
obtida da Clínica CliCenter, Ponte de Lima em 28/06/2019 
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camadas de material depositado(1, 7, 15). No fim, é feito um refinamento (polimento, limpeza, 

esterilização) das superfícies irregulares, removendo todos os excessos de modo a que a 

restauração fique pronta para a sua colocação em boca (22).  

A ASTM (American Society for Testing and Materials), em Junho de 2012, classificou as 

várias tecnologias de prototipagem rápida, de acordo com o processo de manufatura(1, 22, 36). As 

tecnologias Selective Laser Melting (SML), Stereolithography (SLA), Scan, Spin, Selectively 

Photocuring (3SP), Polyjet, Digital Light Processing (DLP), Selective Laser Sintering (SLS) e 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) são alguns exemplos das várias técnicas que estão 

relacionadas ou envolvidas com a manufatura aditiva. Estes equipamentos, principalmente os de 

maior funcionalidade e produtividade, apresentam alto custo, tanto na manutenção, como no 

reparo e são de difícil pós-processamento(34). Estas diferem relativamente à composição vertical 

da restauração – plano no eixo Z(7). Entre as diferentes técnicas de manufatura aditiva, o SLA é a 

que apresenta uma maior precisão, dado ao controlo preciso da posição do raio do laser e do 

tamanho/quantidade de exposição nos planos do eixo do x e do y. Contudo, comparativamente 

ao DLP apresenta-se em desvantagem por apenas possibilitar a utilização de um único tipo de 

material(35).  

A escolha de uma das tecnologias que apresenta um determinado tipo de processamento 

depende fortemente do material a ser utilizado(35) e da geometria a ser produzida(37). Em 

Medicina Dentária, mais precisamente em áreas de reabilitação oral, os diferentes materiais 

utilizados (metal, cera, resina e zircónia) requerem, igualmente, a aplicação de técnicas de 

manufatura aditiva diferentes. Uma restauração metálica ou infraestrutura metálica, por exemplo, 

pode ser produzida pelas técnicas SLS, SLM ou DLMS. Outras, como restaurações dentárias em 

resina ou padrões de cera são confecionadas a partir das técnicas SLA e DLP. A zircónia, apesar 

da sua aplicação frequente através da manufatura de fresagem, a sua aplicação com esta técnica 

ainda se encontra em investigação(35). 

A técnica de prototipagem rápida, por vezes apresenta diferenças na produção final do 

modelo 3D relativamente ao projeto virtual finalizado. Estas diferenças devem-se ao 

encolhimento durante a construção do modelo 3D e à espessura mínima das camadas 

depositadas(7). Para além disso, é de se referir que o tipo de máquina impressora e o material 

utilizado também influenciam a sua precisão(36). Cada tipo de máquina de manufatura, 

dependendo da técnica a que está associado, apresenta inúmeros fatores pelos quais a precisão e 

a qualidade geral do produto impresso são influenciados(35). Ainda assim, a precisão dos modelos 

3D adquirida por esta técnica, geralmente, é superior quando comparada à técnica de fresagem 
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ou à técnica convencional(7). Ela permite a criação de estruturas complexas com uma maior 

resolução de detalhes e uma geometria interna complexa(34, 35).  

O jateamento direto de material é a técnica mais utilizada para produção de coroas 

cerâmicas.  No entanto, falhas como a porosidade e a falta de suporte estrutural, colapso de 

camadas depositadas durante o processo, entre outras, foram verificadas. Assim sendo, esta 

técnica ainda não foi considerada viável para a produção de restaurações e próteses fixas em que 

caraterísticas como pormenores/detalhes e a alta resistência mecânica são determinantes. Para 

esta finalidade será necessário o desenvolvimento de melhorias nesta técnica(35).  

Relativamente a infraestruturas metálicas, estas podem ser confecionadas pela técnica de 

SLM, SLS ou DMLS. Os estudos demonstraram uma maior adaptação marginal quando 

produzidas pela técnica SLM comparada com a técnica convencional ou a técnica de 

fresagem(35). No entanto, as estruturas metálicas podem ser ainda fabricadas pelo método 

indireto, em duas etapas. A produção resulta da associação dos dois métodos (aditivo e 

convencional). Primeiramente, faz-se uma impressão 3D em resina ou cera, que é seguida pela 

fundição, numa abordagem tradicional. Este método permite uma redução na necessidade de 

pós-processamento comparativamente ao primeiro método (apenas por manufatura aditiva) e 

ainda uma redução de custos, pois as tecnologias que efetuam impressões diretamente em metais 

são bastante dispendiosas e com exigências muitos específicas(34). 

Em casos de impressão de modelos cirúrgicos de implantes, a técnica aditiva apresenta 

uma precisão reduzida comparativamente à técnica subtrativa de 5 eixos(7). Não obstante isso e 

apesar da possibilidade da sua aplicação em vários campos de Medicina Dentária, a 

implantologia é hoje uma das suas principais aplicações. Neste contexto, esta técnica é 

fortemente recomendada como guia cirúrgica, principalmente em casos mais complexos para 

facilitar o planeamento e reduzir os riscos de complicações cirúrgicas(35, 36). Os guias cirúrgicos 

funcionam, portanto, como a interface entre o paciente físico e o plano virtual aquando da 

transferência deste plano 3D para o local cirúrgico(34). A técnica de SLS permite a produção de 

implantes personalizados de geometria complexa e com porosidade superficial que promove a 

osteointegração (36).  

Em alguns casos, a utilização conjunta da tecnologia subtrativa e aditiva para a impressão 

pode ser mais vantajosa. A título de exemplo, na impressão de estruturas complexas de ponte de 

implantes, a técnica aditiva permite a aquisição, sem desperdício, da geometria complexa, 
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enquanto que a subtrativa atua nas superfícies de conexão, produzindo assim uma conexão 

mecânica de alta precisão ao implante(34).   
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3. Discussão 
 

O objetivo desta revisão bibliográfica consistiu na abordagem de forma sucinta das 

diferentes atualizações do sistema CAD-CAM em prótese fixa. Contudo, é de notar que esta 

atualização tem limitações e pode não corresponder a uma atualização real do sistema, uma vez 

que a literatura científica não tem conseguido acompanhar o rápido e contínuo desenvolvimento 

que tem vindo a ocorrer relativamente a esta tecnologia(2).   

Vários estudos(7, 8, 11, 14, 15, 34) apontaram inúmeras vantagens do sistema CAD-CAM e 

potencialidades futuras em diversas áreas da Medicina Dentária 

Na área de reabilitação oral, a literatura descreve que falhas em qualquer uma das etapas 

(aquisição de imagem, processamento dos dados e produção da estrutura protética) tem como 

consequência a desadaptação da reabilitação final. Vários estudos foram efetuados com 

diferentes tipos de scanners e máquinas de fresagem. Entretanto, relativamente à influência dos 

inúmeros softwares de CAD que atualmente estão disponíveis no mercado, são muito poucos os 

estudos efetuados(28). Destes, alguns não apresentam de forma clara a explicação da metodologia 

ou dos critérios de avaliação utilizados. Enquanto outros não utilizam o mesmo scanner e 

posteriormente o mesmo CAM, associados a CAD diferentes(28) e a diferentes matérias(29), de 

modo a que se determine, sem a intervenção de outros fatores, a sua influência na restauração 

final(28, 29). Como tal, desenvolvimentos de mais estudos serão necessários nesse campo. 

Inúmeros aspetos da fase de impressão digital foram avaliados nos estudos dada a sua 

influência na aplicação da tecnologia CAD-CAM. No que se refere ao tempo de trabalho, os 

estudos demostram diferenças positivas relativamente ao tempo gasto na impressão digital 

quando comparado com a técnica convencional. Esta última necessitaria de tempo para preparo 

de material de impressão, escolha e/ou individualização das moldeiras, prensa, lavagem, etc. 

Contudo, há algumas controvérsias na interpretação dos resultados. Para alguns autores esta 

diferença é significativa(16), enquanto para outros, apesar das evidências de diferenças, estas não 

são significativas. Para estes últimos,  a economia de tempo desta técnica corresponde ao tempo 

gasto em todas as etapas subsequentes(14).  

A impressão digital possibilita a verificação dos detalhes e a qualidade da impressão em 

tempo real, tanto pelo dentista como pelo protésico e, caso seja necessário, os erros podem ser 

eliminados por um novo scanner parcial sem ter que se repetir todo o procedimento, ou em caso 

da qualidade da precisão ser duvidosa repetir-se a impressão total(14, 16). 
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A visualização virtual proporciona, geralmente, uma maior facilidade de compreensão por 

parte do paciente aquando da comunicação com o seu médico dentista. Este fato conduz a um 

maior envolvimento e motivação do paciente no tratamento(14). 

A manufatura aditiva, como método de produção, embora se apresente como promissora 

devido às novas possibilidades associadas em áreas de reabilitação, a sua aplicação é atualmente 

limitada, pelo que são necessários ainda contínuos desenvolvimentos desta técnica, bem como, 

na área dos materiais(35). Contudo, há estudos que revelam a sua alta precisão em produção de 

implantes personalizados(36). Na maioria destes estudos esta conclusão baseia-se em fatos 

provenientes principalmente de estudos in vivo ou in vitro de curto prazo. Por este motivo novos 

estudos devem ser efetuados com melhores critérios, como por exemplo estudos clínicos a longo 

prazo, e a ser comprovado o seu alto grau de precisão dar inicio à sua aplicação na área de 

reabilitação oral(35).  

Dispor de um sistema CAD-CAM ou parte deste (apenas o scanner ou scanner e CAD) no 

consultório exige maiores recursos a nível de infraestruturas/espaços e igualmente maiores 

exigências na organização dos mesmos(8). O fluxo de trabalho digital encontra-se em 

desenvolvimento. Praticamente todos os anos diferentes marcas lançam no mercado novos 

equipamentos com pequenas melhorias e eliminação de falhas detetadas nos equipamentos 

precedentes. Consequentemente, um equipamento torna-se rapidamente ultrapassado(2, 6). Além 

disso, um investimento nesta tecnologia é bastante dispendioso, pois exige para além do alto 

custo inicial que deve ser amortizado idealmente no primeiro ano, é necessário um emolumento 

de licença anual para a sua utilização. A título de exemplo, o investimento num IOS pode rondar 

os 15.000 a 35.000 euros (14).  
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Conclusão 
 

A crescente preocupação dos pacientes com a manutenção e a preservação de uma boa 

saúde oral vem aumentando cada vez mais as demandas de coroas, inlays, onlays, implantes e de 

várias outras formas de tratamento disponíveis, nas diferentes áreas de Medicina Dentária. A 

busca de aprimoramento da saúde oral também é coadjuvada por uma grande exigência estética e 

de funcionalidade das restaurações protéticas. O contínuo desenvolvimento e as várias melhorias 

que têm sido conquistadas desde o primeiro lançamento da tecnologia CAD-CAM dos seus 

diferentes componentes (scanner, software de CAD e manufatura), relativamente à precisão da 

técnica, às ferramentas do software de design, registo oclusal, até a fabricação da restauração e, 

ainda, nos materiais utilizados, caracterizados por uma estética e resistência aceitáveis, podem 

potencializar e responder de forma eficiente a essas diligências. Em vista disso, as diferentes 

limitações desta técnica têm sido melhoradas aos poucos. 

O domínio desta técnica potencia a sua utilização, não para a produção de larga escala nas 

áreas de reabilitação oral, mas sim para um melhor controlo, a partir do computador, sobre os 

distintos parâmetros nas diferentes etapas, que condicionam o sucesso das restaurações. 

A tecnologia CAD-CAM tem sido cada vez mais divulgada e a sua utilização está a tornar-

se mais globalizada. A sua qualidade de impressão é bastante equiparada ao método 

convencional e, por outro lado, a possibilidade de um fácil acesso a dados volumétricos a partir 

da tomografia computorizada em Medicina Dentária e noutras áreas da saúde, têm condicionado 

a sua utilização na rotina clínica, encontrando-se ela numa fase incipiente. A substituição 

completa do método convencional para um fluxo de trabalho totalmente digital que é o objetivo 

e a inovação que este sistema propõe ainda está muito longe de ser alcançada. O benefício de um 

fluxo de trabalho digital está fortemente relacionado com a técnica de produção. Contudo, há 

atualmente a possibilidade de escolha de sistemas abertos que permitem com a evolução, a 

tendência de adoção de um fluxo de trabalho misto, ou seja, a associação das técnicas 

convencional e digital. 

Na área de reabilitação oral não há um método ideal ou de eleição para a produção das 

restaurações protéticas. Por exemplo, relativamente à cerâmica, um material altamente estético, o 

método convencional apresenta um melhor outcome na produção da restauração. Em 

contrapartida, a morfologia oclusal e os pontos de contato obtidos pelo sistema CAD-CAM 

conferem-lhe melhores resultados. 
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O sistema CAD-CAM encontra-se num estágio de desenvolvimento e continua a ser um 

sistema dispendioso para os consultórios. Entretanto, ele veio revolucionar a Medicina Dentária 

com a otimização dos tratamentos, quer no desenho quer nos diversos materiais utilizados e 

apresenta-se como um método bastante promissor e com uma vasta aplicabilidade futura.  
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