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Resumo 
	
Introdução: A estética final de uma restauração é um dos critérios principais 

para determinar o sucesso da mesma, tanto para clínicos como para 

pacientes. A evolução permanente da tecnologia, nomeadamente dos 

sistemas CAD/CAM, abre portas para a utilização de novos materiais nas 

próteses fixas. Deste modo, vários foram os materiais estéticos que surgiram 

nos últimos anos, permitindo que os clínicos possuam um largo leque de 

opções aquando da reabilitação. 
Objetivo: Determinar se o material selecionado para uma restauração de 

prótese fixa processada por CAD/CAM tem influência na estética final da 

mesma. 
Material e Métodos: Foram efetuadas pesquisas bibliográficas na base de 

dados PubMed® selecionando-se 43 artigos considerados relevantes para a 

revisão bibliográfica. Nesta seleção foram aplicados os critérios de inclusão e 

exclusão previamente estipulados. Posteriormente foram ainda considerados 

3 artigos, referenciados nos artigos selecionados e capítulos de 2 livros. 
Desenvolvimento: Atualmente os materiais mais usados para 

processamento de próteses fixas em CAD/CAM são as cerâmicas, as resinas 

compostas laboratoriais e os materiais híbridos. Cada uma destas classes 

apresenta diferentes características, tanto mecânicas como estéticas, e todas 

apresentam diversas vantagens e desvantagens. A estética de uma 

restauração envolve várias características que podem determinar o resultado 

final tais como a translucidez, opacidade, opalescência, fluorescência e a 

rugosidade da superfície. Além disto, também deve ser considerado o 

substrato onde se vai cimentar a restauração e a necessidade, ou não, de 

glaze. Após conseguir a estética ideal é também necessário manter a 

estabilidade da mesma durante a vida funcional da restauração. 
Conclusão: É fundamental compreender quais os materiais disponíveis para 

a fresagem de próteses fixas processadas por sistemas CAD/CAM, 

compreender as suas características, vantagens, desvantagens e, desses, 

quais os que apresentam melhor desempenho estético.  
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Palavras-chave 
 

Desenho Assistido por Computador; Cerâmica; Cor; Desenho de Prótese 
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Abstract 
	
Introduction: The final esthetics of a restoration is one of the main criteria for 

determining its success, both for clinicians and for patients. The permanent 

evolution of technology, like CAD / CAM systems, opened doors for the use of 

new materials in fixed prostheses. In this way, several materials have 

emerged in recent years, allowing clinicians to have a wide range of options 

during rehabilitation. 

 
Objective: To determine if the material selected for a fixed prosthesis 

restoration processed by CAD / CAM has an influence on its final esthetics. 

 
Material and Methods: Bibliographic searches were carried out in the 

PubMed® database, selecting 43 articles considered relevant for the 

bibliographic review. In this selection, the inclusion and exclusion criteria 

previously stipulated were applied. Subsequently, 3 articles were also 

considered, referenced in previously selected articles and chapters of 2 

books. 

 
Development: Currently the most used materials for processing fixed 

prostheses in CAD / CAM are Ceramics, Composite Resins and Hybrids 

materials. Each of these classes has different characteristics, both 

mechanical and esthetic, and all have different advantages and 

disadvantages. The esthetics of a restoration involves several characteristics 

that can determine the final result, such as translucency, opacity, 

opalescence, fluorescence and surface roughness. In addition, the substrate 

on which the restoration is to be applied and the need, or not, for glaze should 

also be considered. After achieving the ideal esthetic, it is also necessary to 

maintain its stability during the functional life of the restoration. 

 
Conclusion: It is essential to understand which materials are available for 

milling fixed prostheses by CAD / CAM, to understand their characteristics, 

advantages and disadvantages and, of those, which have the best esthetic 

performance. 
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Keywords 
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Dental Materials; Dental Porcelain; Surface properties; Composite Resins 
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Introdução 
	

A estética é o estudo da beleza. Possuir conhecimentos a nível da 

estética ajuda o médico dentista a obter resultados e aparências mais 

satisfatórias. Além disso, correções de problemas estéticos dos pacientes 

podem desencadear efeitos positivos na autoestima dos mesmos.1 

Apesar de não ser possível replicar por completo a aparência exata de 

um dente natural integro, os contornos deste, a cor, a translucidez e a textura 

da superfície são atributos essenciais. São estes os elementos chave na 

replicação coronal.1,2 

Muitas das nossas preocupações clínicas no que toca a restaurações 

fixas são baseadas nas propriedades dos materiais, como por exemplo, a 

preocupação com a resistência da restauração, o quão bem ela se adapta e 

com a sua estética, entre outras.3 Para alcançar uma restauração dentária 

apelativa, esta deve revelar a maior semelhança possível ao dente natural.4 

Um melhor controlo da cor é conseguido quando se incorpora essa mesma 

característica no material escolhido para restauração do que quando se 

aplica maquilhagem na superfície da restauração após esta já se encontrar 

terminada.3 

Vários fatores devem ser incorporados nas restaurações cerâmicas 

para obter uma aparência natural. Esses fatores devem incluir a cor, 

translucidez, contornos, textura da superfície e brilho. Selecionar a cor ou o 

tom base é apenas o primeiro passo.3,5 É fácil entender porque é que a cor é 

apenas o primeiro passo, dentes naturais são muito mais complicados de 

classificar quando comparados a simples escalas de cor, e todas as 

características individuais dentárias não conseguem ser incluídas nestas 

escalas.5 

Quando a luz atinge o dente, parte dela é refletida pela superfície do 

dente e a restante penetra na superfície do dente e pode ser refletida, 

refratada, absorvida pelas camadas internas do dente ou transmitida pelo 

dente para a restante cavidade oral.2 A textura da superfície de um dente ou 

de uma restauração cerâmica consegue influenciar a estética por determinar 

a quantidade e direção da luz que se reflete na face superficial desta.5 Deste 

modo pode-se afirmar que a aparência estética de uma restauração e de um 
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dente dependem das propriedades óticas dos tecidos duros, do material 

restaurador selecionado e da interação entre ambos.4 Assim, a escolha de 

cor deve ser feita com iluminação correta e num ambiente adequado para 

que este influencie o mínimo possível.1 Existem métodos electrónicos para 

determinar a cor, tal como o espectrofotómetro. Estes ajudam a minimizar a 

subjetividade na seleção de tom do dente mas, raramente, estão disponíveis 

em todos os consultórios.1, 2 

Erros, principalmente na seleção de cor, são um problema e também 

uma fonte de frustração para dentistas e para técnicos de prótese dentária, o 

que pode levar subsequentemente à insatisfação do paciente.1 

As restaurações com coroas unitárias e pontes fixas constituem das 

principais alternativas de tratamento reabilitador utilizadas pelos médicos 

dentistas para obtenção de uma restauração com forma e função realista e 

estética.6 O desenvolvimento crescente a nível de processamento de 

restaurações dentárias em ambiente virtual tende a garantir novas 

oportunidades no campo da prótese fixa, muitas vezes, sem qualquer 

necessidade de realização de um modelo físico.7 
Os pacientes atualmente exigem menor consumo de tempo e opções 

mais confortáveis. A evidência atual sugere que os pacientes preferem uma 

dinâmica de trabalho mais digital relativamente às técnicas convencionais.8 
A durabilidade mecânica e adaptação precisas são requisitos 

obrigatórios para este tipo de tratamento reabilitador. Neste contexto, o 

desenvolvimento de várias ligas fundidas e de sistemas de fundição 

específicos contribuíram para o sucesso das restaurações à base de metal. 6   

No entanto, a “estética absoluta” requer que não haja nenhum metal visível. 

Se houver metal que possa ser visível, principalmente durante a fala do 

paciente, esta restauração vai contra o conceito de “estética absoluta”.5 

E assim, as solicitações dos pacientes por mais estética e materiais 

biologicamente considerados mais “seguros” levaram a um aumento da 

procura de restaurações isentas de metais. Em simultâneo ocorreu também 

uma solicitação crescente do processamento virtual e rotineiro de 

restaurações em cerâmica. Além disso, os novos sistemas de fabrico 

combinados com sistemas de produção assistidos por computador 

(CAD/CAM) também se tornaram mais disponíveis e acessíveis.6   
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Nos últimos tempos tem-se assistido a um desenvolvimento crescente 

da medicina dentária digital, bem como à aplicação do design e produção 

auxiliados por computador (CAD/CAM), podendo o mesmo ocorrer em 

ambiente clínico sob o conceito “Chairside”.8,11 No que diz respeito ainda à 

medicina dentária digital, o uso e desenvolvimento de materiais restauradores 

aplicados à tecnologia CAD/CAM, com enfoque na melhoria da cor das 

restaurações, tem sofrido um acréscimo resultante também da procura de um 

elevado nível estético por parte dos pacientes. Neste contexto, torna-se por 

isso imperativo averiguar quais os materiais com melhor desempenho 

estético.10 Uma das mudanças mais importantes neste cenário foi a 

introdução de restaurações monolíticas produzidas a partir de cerâmicas 

reforçadas, tal como a zircónia.1, 9 

Duas classes de materiais definitivos são usadas na produção de 

restaurações em CAD/CAM: cerâmicas (onde se incluem as cerâmicas 

vítreas e as policristalinas) e resinas compostas. Além disto, importa ainda 

referir que existem também materiais provisórios disponíveis para utilizar no 

sistema CAD/CAM tal como o PMMA (polimetilmetacrilato).1,4,11 As cerâmicas 

são definidas como materiais não metálicos podendo conter ou não 

elementos metálicos associados. As cerâmicas são classificadas em 

feldspáticas, cerâmicas vítreas (leucita e dissilicato de lítio) e policristalinas 

(zircónia).3,11,12 	

As propriedades óticas, tais como a translucidez, a fluorescência e a 

opalescência das cerâmicas vítreas são superiores às das resinas 

compostas.11 Além disso os blocos de resina composta possuem 

propriedades mecânicas inferiores, menor resistência ao desgaste e menor 

biocompatibilidade mas são mais facilmente fresáveis do que os blocos de 

cerâmica.12 De forma a tentar melhorar as propriedades desfavoráveis das 

cerâmicas vítreas e das resinas compostas, novos materiais tem vindo a ser 

desenvolvidos e são denominados de cerâmicas infiltradas de polímeros e 

nanocerâmicas, como por exemplo o VITA Enamic® e o Lava Ultimate®.13 

É de notar que a tecnologia CAD/CAM está aqui para ficar e os 

tratamentos dentários estão a sofrer grandes evoluções, tanto no que toca 

aos materiais como a tecnologias disponíveis, evoluções essas que ainda se 
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encontram no início.11 Além disso, com cada vez mais materiais a serem 

introduzidos no mercado, é fundamental que o médico dentista entenda a 

variedade disponível e os factores que contribuem para o sucesso ou a falha 

das suas restaurações.3 
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Material e Métodos 
 

De forma a realizar esta revisão bibliográfica pesquisou-se na base de 

dados PubMed® (United States National Library of Medicine National Institutes 

of Health). Durante esta pesquisa não se colocou nenhum limite temporal e 

inclui-se todos os tipos de artigos, sendo os mais importantes as revisões 

bibliográficas. 

 

Para esta pesquisa foram utilizados os seguintes termos MeSH 

(Medical Subject Heading): Computer-Aided Design; Color; Dental Materials; 

Surface Properties; Dental Prosthesis Design; Light; Dental Porcelain; 

Ceramics; Material Testing; Composite Resins. 

 

Foram aplicados critérios específicos, expostos na tabela I, e, o 

tratamento dos resultados das pesquisas encontra-se descrito na tabela II. 

 
Tabela	I:	Critérios	de	Inclusão	e	de	Exclusão. 

Critérios de 
Inclusão 

ü Casos clínicos 
ü Revisões Sistemáticas 
ü Revisões bibliográficas 
ü Investigações com disponibilidade do texto integral e 

correspondência aos termos MeSH selecionados 
ü Idiomas selecionados: Português, Inglês, Francês, 

Espanhol 

Critérios de 
Exclusão 

û Artigos de opinião 
û Casos clínicos sem relações com os objetivos 

estabelecidos 
û Casos clínicos com interesse comercial 
û Documentos com restrição de acesso ao texto integral e 

sem relevância 

 
Tabela	II:	Tratamento	e	Resultados	das	Pesquisas	efetuadas. 

Palavras-chave Filtros 
Aplicados 

Resultados 
Obtidos 

Artigos 
relevantes 

Artigos 
eliminados 

pelo 
resumo 

Artigos 
eliminados 
pelo texto 

Artigos 
selecionados 

para a 
revisão 

("Color"[Mesh]) AND 
"Dental 

Materials"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

254 75 48 19 8 
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("Computer-Aided 
Design"[Mesh]) AND 

"Surface 
Properties"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

164 22 11 4 7 

("Computer-Aided 
Design"[Mesh]) AND 
"Dental Prosthesis 

Design"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

178 34 21 7 6 

(("Surface 
Properties"[Mesh]) 

AND "Dental 
Materials"[Mesh]) 
AND "Light"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

196 28 18 8 2 

("Dental 
Porcelain"[Mesh]) 

AND 
"Ceramics"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

656 79 42 26 11 

("Dental 
Porcelain"[Mesh]) 
AND "Materials 
Testing"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

368 47 24 16 7 

("Color"[Mesh]) AND 
"Composite 

Resins"[Mesh] 

Texto 
integral 
gratuito 
Idiomas 

142 24 15 7 2 

 
Depois desta análise estar completa, após aplicação dos critérios de 

inclusão e de exclusão mencionados e da leitura minuciosa dos artigos, 

acabaram por ser selecionados 43 artigos que revelaram informação 

pertinente, tendo assim interesse para a revisão bibliográfica a realizar.  

De forma a aprofundar melhor o tema abordado incluiu-se mais 3 

artigos, referenciados nos artigos previamente selecionados.  

Por conseguinte totalizou-se o uso de 46 artigos e ainda se recorreu 

também a capítulos de 2 livros para complementar esta pesquisa.	  
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1. Materiais para CAD/CAM 
 

O termo CAD/CAM refere-se a um sistema informático usado para 

desenhar e fabricar diversas restaurações dentárias. Com o software CAD 

define-se a forma e a dimensão da restauração que posteriormente é 

fabricada a partir de um material dentário com o auxílio da tecnologia CAM.9 

Estas tecnologias de desenho e fresagem assistidas por computador são 

bastante usadas, visto que diminuem o número de consultas e também o 

tempo para produzir uma restauração estética.14 As restaurações produzidas 

desta forma digital revelam um bom custo-benefício e características 

aceitáveis, tais como o contorno e a adaptação marginal, quando 

comparadas com as restaurações fabricadas convencionalmente.15 Estes 

sistemas podem ser usados para produzir inlays, onlays, coras, facetas, 

pontes, próteses e pilares para implantes.16 	

As próteses dentárias fixas são bastante populares porque possuem 

propriedades mecânicas favoráveis, excelente biocompatibilidade e 

estética.2,17 Os materiais dentários não podem ser tóxicos e devem minimizar 

a adesão de biofilme. Devem também resistir à abrasão na cavidade oral 

assim como serem fisicamente e quimicamente estáveis para evitar 

decomposição e descoloração, além de satisfazer as espectativas estéticas 

dos clínicos e pacientes.18 

Existem dois grandes grupos de materiais para fabricar restaurações 

definitivas em CAD/CAM, as cerâmicas e as resinas compostas. As 

cerâmicas possuem propriedades estéticas e são mais resistentes ao 

desgaste e à descoloração. Por outro lado, as resinas compostas possuem 

propriedades de acabamento e polimento superiores, sem deixar de lado os 

componentes biocompatíveis. Por apresentarem alto desgaste, estes 

materiais são menos agressivos para os dentes antagonistas. 16 

Os materiais disponíveis são vários: zircónias, feldspáticas, cerâmicas 

vítreas como a leucita e o dissilicato de lítio, cerâmicas de silicato de lítio 

reforçadas com zircónia, materiais poliméricos como resinas compostas e até 

híbridos de cerâmica e resina composta, todos com estruturas químicas 

diferentes.19,20,21,22 Os mais usados são as cerâmicas vítreas de dissilicato de 

lítio e a zircónia pelas suas propriedades físicas, biológicas e estéticas. 15, 23 
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Comparativamente com as restaurações metalo-cerâmicas 

convencionais, as restaurações totalmente cerâmicas são preferidas pelos 

clínicos devido à sua estabilidade química e estética, além da alta 

biocompatibilidade.6,14,19,24,25 No entanto, cerâmicas vítreas convencionais 

apresentam limitações clínicas, principalmente quando aplicadas em zonas 

posteriores, visto que são quebradiças e podem fraturar.14,21	

No que toca a dentes anteriores, laminados como facetas são 

alternativas altamente estéticas às coroas convencionais, requerendo assim 

uma preparação mais conservadora do dente. Materiais como cerâmicas 

feldspáticas e resinas compostas podem também ser usadas para fabricar 

facetas.26 

Novas microestruturas foram desenvolvidas de forma a obter 

cerâmicas e resinas compostas com propriedades mecânicas e estéticas 

otimizadas, melhorando assim a performance das mesmas. Materiais como 

as cerâmicas vítreas de silicato de lítio reforçadas com zircónia e matrizes 

cerâmicas infiltras por polímeros são exemplos desses novos materiais.9,12,27 

Um dos métodos para quantificar a dureza de um material é o índice 

de dureza de Vickers. O esmalte dentário possui um índice de dureza de 

Vickers de 3.43±0.16 GPa (Gigapascal) o que o torna semelhante ao valor de 

3.31 ± 0.11 GPa dos novos materiais compostos por matrizes cerâmicas 

infiltradas por polímeros. Estes valores são ambos superiores aos valores 

das resinas compostas (varia de 0.73GPa a 1.60 GPa) e inferiores aos 

valores de dureza da zircónia (13.64 GPa) e das cerâmicas de dissilicato de 

lítio (variam de 10.0 GPa até 11.31 GPa).9,12  A resistência é considerada uma 

propriedade importante para a longevidade de uma restauração, mas 

materiais mais duros, como o dissilicato de lítio nem sempre conseguem a 

melhor estética.27 
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1.1 Cerâmicas Feldspáticas 
	
 As cerâmicas feldspáticas são uma opção para restaurações estéticas 

“chairside” uma vez que apresentam biocompatibilidade e capacidade de 

mimetizar o esmalte natural do dente, assim como as suas sombras, força e 

resistência à abrasão.34 

A Vita Mark II® é uma cerâmica de estrutura feldspática que apresenta 

boa possibilidade de ser polida e revela propriedades de resistência ao 

desgaste semelhantes ao esmalte humano.18,32 Esta cerâmica da Vita 

encontra-se disponível em blocos monocromáticos e multicromáticos (tal 

como o bloco Real Life® e o TriLuxe forte®, ambos da Vita).10   	

Outro exemplo de cerâmica feldspática homogénea são os blocos de 

Cerec® da Dentsply Sirona que também apresenta opções de blocos com 

vários tons e diferente translucidez. Esta também se encontra disponível em 

blocos monocromáticos ou multicromáticos.10   
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1.2 Cerâmicas Vítreas de Dissilicato de Lítio 
 

Desde que se introduziram as cerâmicas vítreas na medicina dentária 

foram desenvolvidos vários materiais com composições diferentes. Esta 

classe de materiais tornou-se mais popular com o surgimento da cerâmica 

vítrea de dissilicato de lítio em 1998 denominada por IPS Empress 2® da 

Ivoclar Vivadent.1,9,19 Mais tarde, estes materiais foram passando por 

algumas alterações e evoluções surgindo assim uma nova cerâmica de 

dissilicato de lítio, o IPS E.max® da Ivoclar Vivadent. Este novo material 

possui propriedades mecânicas superiores devido à diminuição do tamanho 

de alguns dos seus cristais e do aumento da ligação entre estes. 9 

Esta cerâmica vítrea de dissilicato de lítio é um material para 

CAD/CAM que apresenta uma boa estética e pode chegar a dispensar a 

colocação de uma cerâmica de revestimento.14 Quando se comparam com as 

cerâmicas vítreas de leucita, o dissilicato de lítio demonstra possuir 

propriedades mecânicas superiores, permitindo assim expandir as suas 

indicações para coroas cimentadas estéticas e também inlays, onlays e 

facetas.9,10,23 

A cerâmica de dissilicato de lítio é frequentemente usada na prótese 

fixa e encontra-se disponível no mercado em quatro graus de translucidez: 

Alta translucidez, Baixa translucidez, Média opacidade e Alta opacidade. Esta 

escolha depende da cor do substrato.30 
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1.3 Zircónia 
 

Com o avanço nas tecnologias de CAD/CAM tornou-se mais fácil a 

confecção de estruturas de zircónia monolítica, assim como a produção de 

restaurações e próteses fixas completas.28  

Como a zircónia monolítica tem uma resistência à fratura alta, o 

desgaste dentário necessário é significativamente menor quando comparado 

com um material menos resistente, como por exemplo a cerâmica monolítica 

de dissilicato de lítio.17 

A zircónia tradicional apresenta-se como um material esbranquiçado e 

representa um melhoramento estético relativamente aos metais. No entanto, 

apresenta limitações na variação de cor quando se compara com outras 

cerâmicas dentárias, visto que apresenta alta opacidade.29 

Uma das cerâmicas policristalinas mais aplicadas é a zircónia 

tetragonal estabilizada por ítria (Y-TZP). Este material foi desenvolvido para 

ultrapassar os problemas reportados com a falha das camadas de cerâmica 

que eram aplicadas sobre a zircónia.1,9,30 A Y-TZP apresenta altos valores de 

força e de resistência à fratura, revelando performances superiores a outras 

cerâmicas dentárias. 6.9.30 
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1.4  Cerâmica Vítrea de Silicato de Lítio Reforçada 
com Zircónia 
 

As cerâmicas vítreas de dissilicato de lítio são bastante aceites na 

medicina dentária, mas a evolução dos materiais dentários não parou e 

continua com o objetivo de reprimir as desvantagens remanescentes destas 

cerâmicas. Assim desenvolvem-se novas cerâmicas vítreas reforçadas com 

cristais policristalinos.9 Estas novas cerâmicas vítreas foram desenvolvidas 

para possuir silicato de lítio na maior fase cristalina e uma matriz vítrea 

reforçada com cristais de dióxido de zircónia.9,19,31 O surgimento de uma fase 

cristalina menor ocorre porque se encontram presentes partículas de zircónia 

no material. Estas atuam como um aditivo que influencia a cristalização por 

dificultar o crescimento dos cristais, permitindo obter uma estética 

melhorada.9,31 

Assim como nas cerâmicas vítreas tradicionais, também este material 

novo de silicato de lítio reforçado com zircónia apresenta boas propriedades 

óticas e é facilmente fresado em CAD/CAM, alcançando um bom 

acabamento na superfície. Deste modo, este material pode ser uma 

alternativa ao dissilicato de lítio no que toca a restaurações que necessitam 

de alta estética.9 

A cerâmica vítrea de silicato de lítio reforçada com zircónia foi 

introduzida em 2013 como sendo uma nova geração de blocos monolíticos 

para o sistema CAD/CAM, nomeadamente o Vita Suprinity®. Este material é 

comercializado num estado parcialmente cristalizado e necessita de um ciclo 

adicional no forno mais curto quando comparado com outras cerâmicas 

vítreas convencionais. Outro exemplo comercial deste novo material é o 

Celtra Duo® (Dentisply Sirona), mas este, por sua vez, já é fornecido no seu 

estado final de cristalização, o que revela ser uma vantagem sobre as 

cerâmicas vítreas convencionais uma vez que permite poupar tempo. Ambos 

os exemplos comerciais apresentam composições semelhantes.9,31,32,33 Além 

disso, estes novos materiais permitem um maior polimento da sua superfície 

devido à presença de cristais de menores dimensões na sua microestrutura.9 
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1.5  Resinas Compostas 
	

O uso da tecnologia CAD/CAM na medicina dentária tem crescido 

exponencialmente nas ultimas década devido à produtividade e estética que 

oferece.9 Inicialmente o sistema CAD/CAM foi pensado para a fabricação de 

restaurações cerâmicas mas recentemente tem sofrido evoluções que 

permitiram o desenvolvimento de blocos de resina composta pré-

polimerizada que podem ser usados neste sistema.9  

A primeira resina composta que surgiu para usar em CAD/CAM foi em 

2000 e denominava-se Paradigm MZ100® da 3M ESPE. Mais recentemente 

foi substituída pela nanocerâmica Lava Ultimate® (3M ESPE).9,10,11 

Os blocos de resina composta apresentam várias vantagens, 

nomeadamente a maior facilidade na fresagem e no polimento, não 

necessitam de sinterização nem cristalização e podem ser reparados em 

boca.22 

 Apesar disto, ainda apresentam algumas desvantagens relacionadas 

com a resina composta que precisam de ser ultrapassados. Estas 

desvantagens compreendem as propriedades mecânicas baixas assim como 

a baixa resistência ao uso.9 As resinas compostas tendem a absorver água 

porque apresentam uma natureza hidrofílica. Assim, quando expostas a 

diversos líquidos na cavidade oral, este material tende a sofrer processos de 

descoloração.26,27,45 
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1.6  Materiais Híbridos 
	

Na medicina dentária atual existem novas categorias de materiais 

cerâmicos sem metal, tal como as cerâmicas híbridas para os sistemas 

CAD/CAM.32,35 Estas novas cerâmicas híbridas combinam as propriedades 

das cerâmicas convencionais e das resinas compostas.14,32,35 Deste modo 

revelam um equilíbrio interessante de elasticidade e força permitindo que 

sejam indicados para coroas, inlays, onlays e também facetas.9,14,36 

As novas redes cerâmicas infiltradas por polímeros apresentam um 

módulo de elasticidade aproximadamente 50% menor que o das cerâmicas 

convencionais, e, consequentemente, mais próximo ao da dentina. Esta 

característica torna os materiais híbridos mais fáceis de fresar e de ajustar, 

assim como lhes confere a possibilidade de serem modificados ou reparados 

numa única consulta com resinas compostas.9,13,36  

No ano de 2013 a Vita introduziu um material híbrido, o Enamic®. O 

Vita Enamic® é caracterizado por possuir uma rede dupla de cerâmica e 

polímeros, onde a matriz inorgânica de cerâmica feldspática é dominante e a 

rede de polímeros penetra nela completamente, funcionando como um 

reforço.  Segundo o fabricante, 86% do peso da sua estrutura é cerâmica 

feldspática e os restantes 14% do seu peso correspondem ao 

polímero.9,11,13,32,35,36 

Este material foi desenvolvido com o objetivo de conseguir mimetizar a 

estrutura dentária. Visto que é um material híbrido, este apresenta 

propriedades mecânicas semelhantes ao dente natural, como o módulo de 

elasticidade e o índice de dureza de Vickers. Deste modo, quando 

comparado com outras cerâmicas convencionais, o Vita Enamic® provoca um 

menor desgaste nos dentes antagonistas.35 

Recentemente a resina composta Paradigm MZ100® da 3M ESPE foi 

substituída pela nanocerâmica Lava Ultimate®.11 A Lava Ultimate® da 3M 

ESPE é um híbrido que inclui 80% do seu peso em nanopartículas de 

zircónia/sílica dispersadas numa matriz reforçada de monómeros 

(20%).13,26,32,36  

Outro exemplo de material híbrido é o Cerasmart® da GC. Este material 

contém partículas vítreas ultra finas e uma matriz de resina de alta 
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densidade.32 Segundo o fabricante, 71% do peso deste material corresponde 

a nanopartículas de sílica e bário.36 

O Cerasmart® e a Lava Ultimate® são materiais cerâmicos de nano-

resina compostos por uma matriz de resina com carga e classificam-se como 

materiais de alto desempenho modificados por cerâmica, por outro lado, o 

Vita Enamic® é uma cerâmica vítrea infiltrada por polímeros. Atualmente os 

fabricantes possuem versões de blocos destes novos materiais com alta 

translucidez e também baixa translucidez. Dos três, o Lava Ultimate® revela 

ser o que possui maior valor de matiz e o Vita Enamic® apresenta o maior 

valor de croma. 36 

Uma nova geração de Vita Enamic® foi apresentada recentemente de 

forma a aproximar-se do gradiente de cores dos dentes naturais, Vita 

Enamic® multicolor (E-MC). Segundo o fabricante, o E-MC apresenta uma 

transição cromática natural em seis camadas de cervical até incisal.37 
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2. Propriedades Estéticas dos Materiais CAD/CAM 
	

O principal objetivo da medicina dentária restauradora estética é 

mimetizar os tecidos naturais e os materiais mais comuns para este fim são 

as cerâmicas dentárias.20 

A cor do dente natural é resultado de vários fatores que juntos 

determinam a absorção, a reflecção e a transmissão da luz que nele incide. 

Assim, a cor final do dente é uma combinação da quantidade de luz refletida 

com a quantidade de luz transmitida e também a dispersada nos tecidos 

dentários.38 

As restaurações cerâmicas devem permitir aos clínicos controlar os 

parâmetros da cor, como a matiz, o croma e o valor, assim como controlar a 

translucidez da restauração para obter uma aparência natural.39 A matiz é 

definida como a variedade particular de uma cor. A matiz de um objeto pode 

ser verde, vermelho, amarelo, e assim por diante. Esta é determinada pelo 

comprimento de onda da luz refletida e/ou transmitida que é observada. O 

croma é definido como a intensidade da matiz. O valor define-se pela 

luminosidade relativa de uma cor ou brilho de um material.1,32,40  

Acertar no tom de uma restauração em medicina dentária depende de 

dois passos. O primeiro passo é feito de forma rotineira subjetivamente com o 

auxilio de uma escala de cor. O segundo passo é reproduzir esse tom com 

uma técnica e material dentário apropriado.39 No momento em que se 

seleciona a cor, vários fatores como a forma, a textura da superfície e o valor 

são relevantes. O processo de seleção de cor deve estar completo antes de 

iniciar a preparação do dente, uma vez que após desidratação o valor deste 

aumenta.40 

Apesar da tecnologia existente, o método de eleição para determinar a 

cor dos dentes naturais continua a ser com o auxílio das guias de cor.2  

Existem métodos electrónicos que permitem diminuir a subjetividade neste 

processo como por exemplo os espectrofotómetros, os colorímetros e as 

câmaras digitais. Alguns estudos sugerem que há diferenças visuais entre 

ambos os métodos de seleção de cor, mas essas diferenças são clinicamente 

aceites e ambos os métodos podem ser usados para maximizar os efeitos 

cromáticos do dente. Estes instrumentos digitais permitem medir e avaliar 
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alteração dos valores da cor (ΔE) usando o sistema de cor CIELab da 

Comissão Internacional de Iluminação.1,2,24,25,26,32,38  

O sistema de cor CIELab não consegue avaliar e quantificar a 

opacidade, a translucidez, a transmitância de luz, a fluorescência, a 

opalescência e a textura da superfície. Estes fenómenos influenciam a 

percepção e não devem ser negligenciados uma vez que são considerados 

pelos médicos dentistas nas suas observações clínicas, mas coletivamente 

são impossíveis de quantificar e avaliar por instrumentos tecnológicos.2  

Então, para conseguir reproduzir a correta aparência natural de um 

dente nas restaurações dentárias é necessário entender os fenómenos óticos 

que se dão no dente humano, visto que acabam por influenciar o tom final 

das restaurações cerâmicas, nomeadamente a reflecção, a transmitância, a 

absorção e a fluorescência. Consequentemente fatores como a translucidez, 

a opacidade, a opalescência, o tamanho das partículas do material e a cor do 

substrato também interferem na restauração. Além destas características, o 

processo de seleção do material restaurador ideal deve também considerar a 

textura da superfície, o polimento, a necessidade de glaze, a espessura do 

material, a sua estabilidade de cor e a sua resistência às manchas, uma vez 

que todos estes fatores influenciam o resultado final da restauração. Quando 

conseguidos de forma correta, estes aspetos permitem uma melhor 

integração da peça fresada junto dos dentes naturais, além de intervirem na 

durabilidade e tempo de vida funcional da mesma . 4,19,20,25,32,33,36,41,42  

A transmitância é importante para as restaurações dentárias porque 

refere-se à quantidade de luz transmitida pelo material  após desconsiderar a 

luz refletida e absorvida.25 A fluorescência é a propriedade ótica que ocorre 

quando a luz com um comprimento de onda curto e invisível ao olho humano 

é absorvida pelo material e posteriormente refletida com um comprimento de 

onda maior e dentro da região da luz visível.25,36 

A evolução dos sistemas de cerâmicas permitiu que se produzam 

próteses fixas com uma estética melhorada quando comparadas às coroas 

metalo-cerâmicas. Estas restaurações totalmente cerâmicas permitem 

reproduzir parte das características naturais dos dentes resultando em 

excelente estética. Os blocos monolíticos de CAD possuem propriedades 

óticas que permitem transmissão e reflecção da luz, permitindo produzir uma 
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translucidez próxima da natural.15,25,33,38 No processo de fabricação de uma 

peça cerâmica o procedimento de polimento e acabamento não deve nunca 

ser ignorado e pode incluir a aplicação de glaze para mimetizar ao máximo a 

aparência dentária.21 

Anteriormente, estes blocos de materiais de CAD/CAM apenas 

estavam disponíveis na forma monocromática, dificultando a aproximação 

estética ao dente natural. Estas opções de blocos quase sempre requerem a 

intervenção de um técnico de prótese dentária de forma a alcançar uma 

estética aceitável. Atualmente já foram introduzidos blocos multicromáticos 

que oferecem tons graduais de cor e translucidez, através de variações na 

pigmentação, mas continua a ser um desafio alcançar a estética perfeita sem 

modificar a peça fresada.2,10,20 Independentemente das suas características 

de origem, todos os blocos podem ser caracterizados com maquilhagem e 

glaze. Apesar disto, estes novos blocos multicromáticos conseguem 

providenciar um resultado estético superior quando comparado com o efeito 

conseguido com os monocromáticos convencionais.10 

 

 

  



Influência do material em restaurações de Prótese Fixa  
processadas por CAD / CAM no resultado estético	

25	

2.1 Translucidez e Opacidade 
	

A translucidez e a opacidade são propriedades dos materiais dentários 

que variam no tempo e podem ser modificadas e afetadas pela absorção de 

água, pela degradação química e pelas microfraturas. A composição química 

do material, o tamanho das partículas, a estrutura cristalina, os poros e os 

aditivos presentes no mesmo afetam a sua translucidez.2,14,27,45  

 A translucidez de um material permite que a luz passe por ele e 

permite também que a luz se disperse, tornando a restauração mais natural. 

Esta propriedade poderia ser descrita como um estado intermédio entre a 

opacidade e a transparência, ou como a luz difundida em vez de refletida ou 

absorvida.2,14,43,48 Com o aumento da translucidez aumenta a luz que se 

espalha na restauração. A translucidez varia com o ângulo de incidência, a 

textura da superfície, o brilho, o comprimento de onda e o nível de 

desidratação do material. Por norma, aumentar a translucidez de uma coroa 

diminui o seu valor, visto que menos luz retorna ao olho humano. Isto é 

fundamental visto que o olho é mais sensível ao valor (brilho) do que à matiz 

ou ao croma.40,43,46,48 

A translucidez ou a opacidade dos materiais restauradores varia 

conforme a espessura e a rugosidade de superfície dos mesmos. Mas é 

necessário ter em conta que à medida que a espessura do material aumenta, 

a diferença de cor deste, cimentado ou não, diminui. 20,23,26,42,43,47 

A zircónia monolítica e monocromática tem uma aparência opaca que 

dificulta a obtenção de uma restauração final o mais semelhante possível a 

um dente natural. De forma a realçar a translucidez da zircónia, devem ser 

reduzidos os poros residuais e as impurezas que levam a diferentes índices 

de refração e provocam dispersão ótica na sua superfície e, 

consequentemente, menor translucidez. A impureza que mais se acrescenta 

à zircónia para melhorar as suas propriedades mecânicas é a alumina. A 

translucidez da zircónia também pode ser influenciada pelo tamanho das 

suas partículas e pela temperatura de sinterização. Se a temperatura de 

sinterização aumenta, produzem-se grãos maiores que permitem uma maior 

translucidez, em detrimento dos grãos menores. Assim torna-se possível 

aplicar zircónia de alta translucidez em ambiente clínico. 9,28,30,44  
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Embora o dissilicato de lítio apresente propriedades mecânicas 

inferiores às da zircónia, ele é considerado superior em termos de 

translucidez e apresenta variação nos tons e níveis de translucidez 

disponíveis.22,28,33,47  A cerâmica de silicato de lítio reforçada com zircónia 

combina as características positivas do silicato de lítio com a zircónia, 

apresentando assim melhor desempenho a nível da translucidez que 

ambos.14 

As resinas compostas de baixa e de alta translucidez apresentam 

performances de estabilidade de cor diferentes que podem ser relevantes no 

caso de restaurações múltiplas adjacentes em áreas estéticas.27  

Os materiais híbridos possuem uma opacidade superior visto vez que 

durante o processo de cura dá-se o encolhimento da resina e criam-se 

tensões entre a estrutura cerâmica e o polímero.9,41 A resina selecionada e a 

aplicação de pressões altas durante a fase de cura ajudam a minimizar os 

problemas estéticos e conseguir uma translucidez maior do material. No 

entanto, o Vita Enamic® tem revelado menor translucidez do que o IPS E.max® 

da Ivoclar Vivadent, Vita Suprinity®, Vita Mark II®, Cerasmart® e também Lava 

Ultimate® por possuir maior quantidade de óxido de alumínio. Estudos 

anteriores demonstram que a superfície do Vita Enamic® é menos brilhante do 

que a superfície do IPS E.max® e do Lava Ultimate®.9,13,36,37 Assim aconselha-

se o uso do Vita Enamic® em restaurações minimamente invasivas como 

inlays, onlays e coroas posteriores.13 Apesar destes factos, já se encontra 

disponível no mercado uma nova opção, o Vita Enamic® multicolor. Este 

apresenta-se em blocos com 6 camadas cada uma com uma translucidez 

diferente e gradual de cervical para incisal. Esta nova opção assemelha-se 

mais a um dente natural e revela ser uma boa opção para alcançar 

resultados estéticos superiores.37 
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2.2 Fluorescência e Opalescência  
	

A fluorescência é uma consequência da interação da luz com os 

átomos que se encontram na superfície do material e caracteriza-se pela 

absorção de luz num determinado comprimento de onda e emissão 

subsequente de um comprimento de onda mais longo.25,40 A dentina é três 

vezes mais fluorescente do que o esmalte humano, sendo assim responsável 

pela maior parte da fluorescência que se pode observar nos dentes.25  

A fluorescência é a propriedade ótica que permite a percepção da 

“vitalidade do dente”.25,36 Os dentes vitais apresentam mais brilho e 

aparentam ser mais vivos quanto maior for a quantidade de material orgânico 

presente. Quanto menor o croma do dente, mais fluorescência se encontra 

presente. 40 

A fluorescência é uma característica que pode ser adicionada nas 

coroas de forma a aumentar a quantidade de luz que retorna ao observador e 

diminuir assim o croma, tornando as restaurações mais naturais.25,40 

Conhecimento dos líquidos de coloração e de fluorescência permite adicionar 

estas características aos materiais que não as apresentam e fornecer mais 

opções restauradoras ao clínico. Desta forma o médico pode optar por 

materiais mais adequados e resistentes conseguindo propriedades óticas 

satisfatórias e naturais.29 

A opalescência é um fenómeno ótico que permite que o material 

aparente ter uma cor quando reflete a luz e aparente ter outra cor quando a 

luz é transmitida através deste.40 Quando submetido a luz ambiente e 

observado por incisal, o dente humano demonstra um tom azulado devido à 

opalescência.46 

Existem diferentes formas de avaliar o grau de fluorescência e de 

opalescência dos materiais dentários como por exemplo através de 

fotografias ou com o auxílio de um espectrofotómetros.29,40 

A zircónia tetragonal estabilizada por ítria (Y-TZP) apresenta falta de 

fluorescência, dando uma aparência menos vital ao material em diferentes 

condições de luz.29 

De acordo com os fabricantes, os materiais Vita Enamic®, Lava 

Ultimate®, Cerasmart®, Vita Suprinity® e o Vita Mark II® possuem uma 
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opalescência natural e fluorescência harmoniosa potenciando assim a 

estética das restaurações.32 
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2.3 Rugosidade da Superfície e Glaze 
 

 A rugosidade da superfície nas restaurações pode causar acumulação 

de placa bacteriana nestas. Uma restauração áspera pode provocar também 

maior desgaste nos dentes antagonistas. Assim, realizar uma restauração 

com a superfície lisa pode influenciar a longevidade desta, não só por 

questões estéticas mas também por questões higiénicas. 10,16 

Os fabricantes recomendam aplicar glaze nas cerâmicas monolíticas 

de dissilicato de lítio e no silicato de lítio reforçado com zircónia, mas ainda 

não é claro se o glaze interfere positivamente em algumas propriedades 

óticas, nomeadamente na translucidez destes materiais.19,46 

As resinas compostas também podem usufruir da aplicação de glaze e 

ser concluídas numa única consulta sem necessidade do processo de 

queima, ao contrário das cerâmicas. Para as resinas compostas pode ser 

aplicado glaze fotopolimerizável. A literatura revela que resina composta com 

glaze apresenta um desempenho superior quando comparada com resina 

composta sem glaze, embora este possa ser significativamente diminuído 

com a abrasão da escovagem.12,16,32,33 

A aplicação de glaze pode fortalecer a restauração e permite também 

obter valores de rugosidade de superfície diminuídos nos materiais usados 

no sistema CAD/CAM, permitindo assim uma topografia da superfície 

aprimorada.16  
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2.4 Estabilidade de Cor e a Suscetibilidade às 
Manchas 
	

A estabilidade de cor imprevisível e a suscetibilidade às manchas na 

superfície representam dois dos maiores problemas das restaurações 

estéticas. Possuir estabilidade de cor ao longo da sua vida funcional em boca 

é tão importante para um material como as suas propriedades 

mecânicas.26,46,48 

Relativamente às cerâmicas, a sua cor é geralmente afetada e definida 

por fatores intrínsecos tais como a composição da cerâmica em causa. Os 

fatores extrínsecos acabam por influenciar a estabilidade da cor, uma vez em 

boca, e variam desde os hábitos alimentares, comida e líquidos até aos 

hábitos de escovagem do paciente. 24,41 No que concerne às resinas 

compostas, a suscetibilidade às manchas  depende do tipo de solução onde 

se inserem, do tempo de exposição, da composição da resina e do 

tratamento da sua superfície.26 

As cerâmicas revelam ser mais estáveis e resistentes às manchas do 

que as resinas compostas e os híbridos.32,42 Deste modo, em pacientes que 

possuam hábitos desfavoráveis à estabilidade de cor, como por exemplo o 

alto consumo de café, deve ser preferido aplicar cerâmicas nas zonas 

estéticas em detrimento das resinas compostas.42 

As cerâmicas vítreas de dissilicato de lítio, como por exemplo o IPS 

E.max® da Ivoclar Vivadent, ou as cerâmicas feldspáticas são materiais de 

alta densidade e revelam uma estabilidade de cor superior.24,27,42 As 

cerâmicas híbridas que possuem uma quantidade baixa de componente 

orgânico também revelam alterações na cor mais ligeiras e deste modo 

demonstram menor alteração de cor do que as nanocerâmicas, mas maior 

alteração de cor do que as cerâmicas de dissilicato de lítio.26,27 O Vita 

Enamic® revelou apresentar uma resistência às manchas superior ao Lava 

Ultimate® mas inferior à resistência do IPS E.max®.9 
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2.5 Influência do Substrato 
 

As condições do substrato onde vai ser aplicada a restauração 

também interferem no seu resultado estético. Escurecimentos na dentina ou 

a presença de núcleos metálicos pode criar um efeito de sombra que vai ter 

repercussões na estética final. Além disto, dentes com tratamento 

endodôntico, que sofreram algum trauma ou possuem alta pigmentação são 

também considerados substratos desfavoráveis para receber uma 

restauração fixa.20,24,25,33,37,38,39 

Quando se trabalha com um substrato mais escuro, espera-se que 

este apresente menores valores de transmitância. uma vez que as cores 

escuras tendem a bloquear mais a luz, influenciando assim negativamente a 

tonalidade final. Assim, um substrato mais claro permite uma maior 

passagem de luz através do conjunto dente-restauração final. 25,38 

A literatura revela também que um substrato menos saturado tem 

menor influência sobre o resultado final da restauração do que um substrato 

de maior saturação. Desta forma, quando o substrato apresenta baixa 

saturação pode-se optar por uma restauração mais fina sem grande 

comprometimento do aspeto estético final.25 

Para restaurações finas sobre substrato não descolorido aconselha-se 

o uso de materiais altamente translúcidos. Enquanto que para mascarar 

substratos mais descoloridos deve-se optar por um material mais opaco, ou 

então aumentar a espessura do material.37 
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Conclusão 
	

Cada vez mais os pacientes preocupam-se com a longevidade das 

suas restaurações de prótese fixa, deste modo, não são apenas os clínicos, 

mas também os pacientes a procurar os materiais mais atuais e com 

melhores propriedades, tanto óticas como mecânicas. Além disto, os 

pacientes pretendem um menor número de consultas e que estas durem o 

menor tempo possível. Por este motivo, o trabalho restaurador desenvolvido 

de forma completamente digital tem vindo a ganhar mais adeptos e a 

demonstrar o potencial de alterar a realidade da reabilitação em prótese fixa. 

Por estes motivos, todos os sistemas de CAD/CAM sofrem evoluções a cada 

momento e surgem também novos materiais aprimorados e melhorados para 

esta tecnologia. 

Infelizmente é difícil quantificar todas as propriedades óticas 

essenciais para obter uma restauração estética com aparência natural. 

Devido a este facto, a forma como se quantifica e avalia alguns fatores 

influenciadores da estética das restaurações varia entre os diversos estudos 

disponíveis. As diferenças na literatura no que toca à aceitabilidade e 

perceptibilidade das diferenças de cor num dente ou numa restauração é 

variada e os valores de ΔE não são concordantes. Isto pode ser devido à 

diversidade dos observadores e dos métodos aplicados entre os diferentes 

estudos. 

Apesar disto, é essencial que um médico dentista tenha pleno 

conhecimento de todas as propriedades óticas que um dente natural nos 

oferece e que consiga explorá-las da melhor forma para obter as 

restaurações mais naturais. A escolha da cor ideal de uma restauração 

continua a ser um dos grandes desafios para os clínicos. 

Relativamente aos materiais disponíveis atualmente, estes continuam 

a ter dificuldades em igualar a performance de resistência e durabilidade das 

coroas metalo-cerâmicas, apesar de todas as evoluções e melhorias 

verificadas com os mesmos. Consequentemente, a possibilidade de evolução 

persiste condicionando o aparecimento futuro de novos materiais numa 

tentativa de colmatar as adversidades existentes.  
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Em última análise, quando se comparam os dois grandes grupos de 

materiais restauradores de cerâmicas e de resinas compostas, as cerâmicas 

vencem ao revelar uma estética superior e maior resistência, mas falham por 

provocar maior desgaste nos dentes antagonistas do que as resinas 

compostas. Relativamente aos novos materiais híbridos, as suas 

características óticas ainda não são totalmente conhecidas, o que dificulta a 

sua comparação com os restantes materiais. Assim, torna-se importante o 

desenvolvimento de mais estudos científicos sobre esta temática, em 

constante evolução, e que assume cada vez mais importância na prática 

clínica diária. 
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