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«Sê paciente; espera 

que a palavra amadureça 

e se desprenda como um fruto 

ao passar o vento que a mereça.» 

 

Eugénio de Andrade 
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RESUMO 

 
Introdução: Convencionalmente, a produção de restaurações de prótese fixa seguia uma 

abordagem de tratamento com protocolos tradicionais; não obstante, com o surgimento 

do fluxo de trabalho digital, tem-se assistido à remodelação desses protocolos, com a 

incorporação de etapas do processo digital na abordagem standard tradicional, 

alcançando um fluxo de trabalho híbrido analógico-digital. 

Objetivo: Com a variedade de materiais atualmente disponível para produzir coroas com 

a tecnologia CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing), 

surge a crescente necessidade de determinar se o desempenho da peça protética é 

influenciado pelo material selecionado. Desta forma, esta revisão bibliográfica tem como 

objetivo indagar sobre a existência de variabilidade na adaptação marginal de 

restaurações de Prótese Fixa processadas por CAD/CAM, de acordo com o tipo de 

material dentário utilizado. 

Material e métodos: Para a elaboração deste trabalho de revisão bibliográfica foi 

realizada uma pesquisa sistematizada na base de dados MEDLINE (Pubmed). 

Desenvolvimento: Com uma expectativa estética cada vez mais exigente, 

desenvolveram-se novos materiais totalmente cerâmicos que têm substituído as 

restaurações metalocerâmicas tradicionais. Como tal, assiste-se igualmente a uma maior 

preocupação com a sua utilização, sendo a qualidade e precisão da adaptação marginal de 

uma coroa total de prótese fixa, pré-requisitos indispensáveis para o sucesso a longo prazo 

de um tratamento reabilitador. 

Conclusão: Vários trabalhos publicados avaliaram a adaptação marginal de próteses 

fixas, no entanto, os autores comparam uma seleção reduzida de materiais em cada 

estudo. Devido à variabilidade de parâmetros entre investigações, a comparação de 

resultados obtidos por diferentes investigadores não é exequível, limitando o confronto 

de dados a ser efetuado exclusivamente dentro do próprio estudo, por forma a obter 

conclusões fidedignas e com credibilidade. Assim, pode apenas ser concluído que os 

diferentes materiais analisados estão associados a patamares de precisão de adaptação 

marginal elevados, encontrando-se, a grande maioria, dentro dos limites clinicamente 

aceitáveis. 

 

 

 

 

Palavras-chave: adaptação marginal dentária; desenho assistido por computador; design 

de prótese dentária; coroas; restauração dentária permanente; porcelana dentária. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Conventionally, the restorations production followed a treatment approach 

with traditional protocols; however, with the emergence of the digital workflow, these 

protocols have been altered, with the incorporation of steps of the digital process in the 

traditional standard approach, achieving a hybrid analog-digital workflow. 

Objective: With the variety of materials currently available to produce crowns with 

CAD/CAM technology, there is an increasing need to determine whether the performance 

of the prosthetic part is influenced by the selected material. Therefore, this literature 

review aims to inquire about the existence of variability in the marginal adaptation of 

Fixed Prosthesis restorations processed by CAD/CAM, according to the type of dental 

material used. 

Material and methods: For the preparation of this bibliographic review work, a 

systematic search was performed in the MEDLINE database (Pubmed). 

Development: With an increasingly demanding aesthetic expectation, new all-ceramic 

materials have been developed that have replaced traditional metal-ceramic restorations. 

As such, there is also a greater concern with its use, with the quality and precision of the 

marginal adaptation of a total crown of fixed prosthesis being indispensable prerequisites 

for the long-term success of a rehabilitation treatment. 

Conclusion: Several published works have evaluated the marginal adaptation of fixed 

prosthesis, nevertheless, the authors compare a reduced selection of materials in each 

study. Due to the parameters variability between investigations, the comparison of results 

obtained by different researchers is not feasible, limiting the comparison of data to be 

carried out exclusively within the study itself, in order to obtain reliable and credible 

conclusions. Thus, it can only be concluded that the different analysed materials are 

associated with high levels of marginally accurate adaptation, the vast majority being 

within clinically acceptable limits. 

  

 

 

 

 

Keywords: dental marginal adaptation; computer-aided design; dental prosthesis design; 

crowns; dental restoration, permanent; dental porcelain. 
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INTRODUÇÃO 

Uma reabilitação oral com prótese fixa pode variar desde a restauração de um único 

elemento dentário até procedimentos mais complexos, como a reabilitação de uma arcada 

dentária completa. (1) O suporte de um tratamento protético fixo pode ser efetuado por 

dentes naturais ou por implantes dentários. (2) No âmbito desta revisão bibliográfica, 

apenas o suporte sobre dentes naturais será considerado. 

As coroas totais de prótese fixa sobre dentes naturais correspondem a restaurações que 

substituem toda a superfície externa da coroa clínica dentária. (1, 2) Como tal, para além 

de proporcionar harmonia estética, ao mimetizar a morfologia da coroa, a reabilitação de 

dentes unitários permite reestabelecer a sua função. (1) 

Convencionalmente, as reabilitações protéticas fixas eram produzidas segundo uma 

abordagem de tratamento standard com protocolos tradicionais, bem fundamentados e 

estabelecidos. Não obstante, com o surgimento do fluxo de trabalho digital, tem-se 

assistido à remodelação desses protocolos segundo uma tendência mais contemporânea. 

(3, 4) 

Sendo as expectativas estéticas cada vez mais exigentes, tanto por parte do clínico como 

do próprio paciente, e com a aplicação dos sistemas CAD/CAM na Medicina Dentária, 

criaram-se condições para a evolução e utilização de coroas sem metal produzidas com 

novos materiais dentários. (5) Ainda assim, para além da melhoria estética, existem outros 

requisitos a ser cumpridos para o sucesso a longo prazo das coroas totalmente cerâmicas 

como a biocompatibilidade, durabilidade, resistência à fratura ou a adequada adaptação 

marginal das mesmas. (6-8) 

Com a confeção de restaurações indiretas, surgem sempre discrepâncias marginais.(9) No 

entanto, a adaptação marginal é tão melhor quanto menor for a medida do gap marginal 

na interface dente-prótese. (4) Apesar da concordância dos autores relativamente a isso, 

o mesmo não se verifica quando se procura um consenso na literatura para o limiar 

clinicamente aceitável do valor da discrepância marginal. (4, 5, 8, 9) Contudo, uma 

grande parte dos investigadores adota os critérios propostos por McLean e von 

Fraunhofer, que propuseram um valor máximo aceitável de 120 µm para o gap marginal. 

(5, 8, 9)  

A qualidade e precisão da adaptação marginal de uma coroa total de prótese fixa 

representam pré-requisitos indispensáveis para um bom desempenho e longevidade, 

aumentando a probabilidade de sucesso clínico do tratamento reabilitador. (5-7, 9-11) Por 

outro lado, a inadequada adaptação marginal pode originar complicações de várias 

naturezas – biológicas, periodontais, estéticas ou mecânicas – as quais tanto surgem 

isoladamente como integradas. (5) O desajuste é potencialmente prejudicial para o dente 

onde se insere a coroa total e para os tecidos periodontais de suporte. (6) Um ajuste 

marginal inadequado pode conduzir a diversos problemas como a retenção de placa 

bacteriana, dissolução do cimento, descoloração marginal, cárie recidivante, 

microinfiltração, alterações na microflora subgengival afetando, assim, a saúde do 

periodonto. (4, 7-10) 
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Na literatura atual, não existe consenso acerca da melhor metodologia e instrumento de 

medição a adotar na avaliação da precisão do ajuste de próteses fixas, existindo múltiplas 

formas de analisar o gap marginal das restaurações protéticas, podendo dividir os métodos 

em invasivos ou não invasivos. (5, 7, 8) 

Um dos métodos não invasivos mais populares, dada a sua simplicidade de procedimento, 

é a visualização direta da margem, com o auxílio de uma sonda, espelho, iluminação 

adequada e, se necessário, com recurso a ampliação. (5, 12) Relativamente à técnica de 

réplica de silicone, esta pode ser utilizada tanto in vitro como in vivo, no entanto, apesar 

da sua fácil execução e custo reduzido, apresenta limitações capazes introduzir erros na 

medição. (5, 12, 13) Dentro da metodologia conservadora com capacidade de ampliação 

elevada, o microscópio eletrónico de varrimento é dos instrumentos que permite a 

obtenção de dados mais exatos e precisos. (5, 6) Já a microtomografia de raios-X permite 

uma reconstrução tridimensional com alta resolução da amostra, proporcionando uma 

análise em secções, sem a destruição associada à técnica de secção transversal. (4, 5, 11, 

12) 

O contínuo avanço tecnológico no âmbito da Medicina Dentária criou novas 

oportunidades no campo da Prótese Fixa, através do desenvolvimento dos sistemas de 

impressão digital e tecnologias CAD/CAM de fresagem, permitindo a produção de 

restaurações com uma precisão de adaptação cada vez melhor. (3, 7) 

Assim, conceitos como fiabilidade, manutenção e longevidade dos materiais, aliados às 

evoluções tecnológicas na área da Medicina Dentária, são responsáveis pela exigência 

clínica assumida na atualidade. Nesse contexto, com a variedade de materiais atualmente 

disponível para produzir coroas com a tecnologia CAD/CAM, surge a crescente 

necessidade de determinar se o desempenho da peça protética é influenciado pelo material 

selecionado. Desta forma, esta revisão bibliográfica tem como objetivo indagar sobre a 

existência de variabilidade na adaptação marginal de restaurações de Prótese Fixa 

processadas por CAD/CAM, de acordo com o tipo de material dentário utilizado. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho de revisão bibliográfica foi realizada uma pesquisa 

sistematizada na base de dados MEDLINE (Pubmed), entre as datas 3/04/2020 e 

27/04/2020. Adicionalmente, foram utilizados os livros Fundamentals of Fixed 

Prosthodontics (Shillingburg HT, Sather DA.) e Manual of Clinical Procedures in 

Dentistry (Nairn Wilson e Stephen Dunne). 

Para a pesquisa eletrónica foram utilizados os termos MESH: "Dental Marginal 

Adaptation"[Mesh], "Computer-Aided Design"[Mesh], "Crowns"[Mesh], "Dental 

Prosthesis Design"[Mesh], "Dental Porcelain"[Mesh], "Dental Restoration, 

Permanent"[Mesh]. 

Os critérios de inclusão contemplaram artigos publicados nos últimos 10 anos, 

disponíveis com o texto integral sem restrições de acessibilidade, nos idiomas Português, 

Inglês, Espanhol e Francês. Foram ainda incluídos na pesquisa documentos do tipo 

revisão bibliográfica, revisão sistemática, ensaios clínicos, meta-análises e consideraram-

se apenas estudos realizados em humanos. Como critérios de exclusão consideraram-se 

artigos cuja acessibilidade fosse restringida, relacionados com implantes ou documentos 

duplicados. 

Após descartar todos os artigos duplicados, numa primeira análise, os artigos foram 

selecionados pelo título e resumo, de acordo com a sua pertinência na abordagem do tema 

deste trabalho. Os artigos obtidos após essa seleção inicial foram integralmente revistos. 

O tratamento dos resultados da pesquisa encontra-se descrito na tabela I. 

Tabela I. Tratamentos dos resultados da pesquisa e artigos selecionados. 

 

 

Palavras-chave 
Resultados 

obtidos 

Artigos 

relevantes 

Artigos 

eliminados 

pelo resumo 

Artigos 

eliminados 

pelo texto 

Artigos 

selecionados 

para a revisão 

("Dental Marginal 

Adaptation"[Mesh]) 

AND "Computer-

Aided Design"[Mesh] 

39 27 15 7 5 

("Dental Marginal 

Adaptation"[Mesh]) 

AND "Crowns"[Mesh] 

46 35 17 15 3 

("Computer-Aided 

Design"[Mesh]) AND 

"Dental Prosthesis 

Design"[Mesh] 

132 42 22 13 7 

("Dental 

Porcelain"[Mesh]) 

AND "Computer-

Aided Design"[Mesh] 

57 12 8 2 2 

("Dental Restoration, 

Permanent"[Mesh]) 

AND "Crowns"[Mesh] 

99 18 11 5 2 
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Adicionalmente, foram contemplados 7 artigos pertencentes às referências bibliográficas 

de outros trabalhos analisados. 

As referências bibliográficas utilizadas nesta revisão bibliográfica foram importadas para 

o software EndNoteX8, a partir do qual foi cumprida a gestão das mesmas. 
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DESENVOLVIMENTO 

1. Reabilitação Oral de Prótese Fixa 

Uma reabilitação oral com prótese fixa pode variar desde a restauração de um único 

elemento dentário até procedimentos mais complexos, como reabilitar uma arcada 

dentária completa. (1) A literatura relata que a reabilitação protética fixa evidencia um 

certo grau de previsibilidade e bom desempenho a longo prazo. (5) Relativamente ao 

suporte de uma prótese fixa, este pode ser realizado tanto em dentes naturais, como sobre 

implantes dentários. (2) 

Uma coroa total de prótese fixa sobre um dente natural é uma restauração que substitui 

toda a superfície externa da coroa clínica dentária e ao qual se encontra aderida com o 

auxílio de uma agente de cimentação. (1, 2) Muito para além de proporcionar harmonia 

estética, ao mimetizar a morfologia da coroa, a reabilitação de dentes unitários permite 

reestabelecer a sua função. (1, 14) 

As indicações para a utilização de coroas totais incluem a substituição de coroas já 

existentes; a modificação de características inerentes aos dentes naturais, como cor e/ou 

forma; a preservação da integridade da estrutura dentária enfraquecida quer por extensas 

restaurações coronárias, quer por tratamentos endodônticos, cárie, desgaste ou fraturas 

dentárias, conferindo-lhe, dessa forma, o suporte e proteção necessários e adequados. (1, 

2, 14) 

As coroas totais podem ser colocadas tanto em dentes vitais como em dentes tratados 

endodonticamente. No entanto, é necessário acautelar a execução de preparos dentários 

para coroas totais fixas em dentes que apresentam vitalidade pulpar, principalmente no 

caso de dentes jovens, cuja amplitude da cavidade pulpar se encontra no seu nível 

máximo. (2) 
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2. Sistemas de CAD/CAM Aplicados à Medicina Dentária 

Convencionalmente, as próteses fixas eram produzidas segundo uma abordagem de 

tratamento standard baseada em técnicas de impressão convencionais, para posterior 

obtenção de um modelo de gesso, a partir do qual o Técnico de Prótese Dentária construía 

a coroa total. (3, 4, 14) 

Na década de 70, com os grandes avanços tecnológicos da época, desenvolve-se a 

tecnologia CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing), 

introduzida por Duret e colegas, em França. (7, 9, 14) Inicia-se, então, uma nova realidade 

na Medicina Dentária, com a possibilidade de utilização de novos sistemas de produção 

de restaurações dentárias. (6) 

Os protocolos tradicionais, bem fundamentados e estabelecidos, representam o gold 

standard em Prótese Fixa. Não obstante, com o surgimento do fluxo de trabalho digital, 

tem-se assistido à remodelação desses protocolos segundo uma tendência mais 

contemporânea. (3, 15) 

A validação e evidência científica do fluxo de trabalho digital na produção de próteses 

fixas dentárias depende da qualidade, benefícios e resultados económicos favoráveis, 

sendo estes pilares fundamentais no processo de implementação das novas técnicas e 

procedimentos quando confrontados com o gold standard convencional. (3) 

Os métodos tradicionais de fabrico de restaurações cerâmicas são demorados, 

tecnicamente sensíveis e a sua imprevisibilidade associa-se com as suas inúmeras 

variáveis a que estão sujeitos. (16) Porém, não se verificou a sua extinção pois, apesar do 

sistema CAD/CAM aparentar ser uma boa alternativa e já ser uma realidade na Medicina 

Dentária moderna, ainda não responde a todas as necessidades dos clínicos, pelo que é 

essencial saber como e quando aplicar as tecnologias. (3, 4, 16) 

O conceito digital tem cada vez mais influenciado os protocolos de tratamento, sendo que 

o fluxo de trabalho digital tem potencial para se tornar revolucionário no âmbito da 

Prostodontia. (3, 17) 
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2.1 Fluxo de Trabalho Digital 

Atualmente, existem no mercado múltiplos softwares e equipamentos passíveis de ser 

utilizados, tendo-se verificado uma incorporação de etapas do processo digital na 

abordagem standard tradicional, combinando o melhor das duas técnicas e alcançando, 

como resultado, um fluxo de trabalho híbrido analógico-digital. (3) 

Seguindo um fluxo de trabalho digital, a produção de uma restauração indireta é realizada 

com base no modelo virtual, sendo o design da restauração executado com um software 

específico, para posterior fresagem ou impressão tridimensional da prótese. (3, 4, 8) 

A aquisição da imagem tridimensional para o modelo virtual pode ser obtida a partir de 

três métodos distintos – digitalização intraoral direta, da própria impressão convencional 

ou do modelo de gesso. (3, 4) O princípio de funcionamento da maioria dos scanners 

atuais tem como base a reflexão de raios de luz projetados na superfície de um objeto. (4) 

Assim, com vista a melhorar a qualidade da imagem obtida, uma fina camada de pó é 

aplicada sobre o dente preparado, os dentes adjacentes e os tecidos moles a digitalizar, 

criando uma superfície refletora uniforme. (4) 

Se por um lado, a técnica de impressão digital elimina erros causados por materiais e 

técnicas de impressão convencionais e simplifica o fluxo de trabalho contribuindo para a 

redução do tempo de confeção de restaurações indiretas, por outro lado, o sistema de 

recolha de imagem apresenta um investimento inicial e envolve uma curva de 

aprendizagem acentuados, possui resolução finita e é limitado na presença de sangue ou 

saliva e em situações de preparos dentários com linhas de acabamento subgengivais. (7, 

13, 17) 

O processo de modernização é acompanhado de aspetos vantajosos como a criação de um 

ambiente digital que dispensa modelos de gesso e, como tal, espaço físico para 

armazenamento dos mesmos. (3, 18) Com a utilização das novas tecnologias, a 

apresentação e discussão do plano de tratamento com o paciente conseguem ser mais 

rápidas e até mesmo a comunicação com o próprio laboratório pode ser aperfeiçoada. (7, 

14)  

A simplificação do processo de criação de restaurações de prótese fixa permite a 

diminuição do trabalho manual envolvido no procedimento e a redução do tempo clínico, 

conservando ainda a elevada eficácia e contribuindo para a satisfação do paciente. (3, 11) 

Para além disso, uma vez que a tecnologia do fluxo de trabalho digital permite resultados 

não só consistentes e padronizados, como também reprodutíveis, refazer uma restauração 

simplifica-se. (3, 11, 17, 19) 

Com recurso a equipamentos e tecnologia CAD/CAM adequados, possuindo o modelo 

virtual do paciente e elaborando o desenho da restauração com recurso a software 

apropriado, é possível obter uma prótese dentária fixa numa única consulta de medicina 

dentária, com o auxílio de uma impressora 3D ou uma fresadora. (3, 9, 18) Nesse tipo de 

fluxo de trabalho, ao eliminar a consulta de colocação da reabilitação fixa definitiva, é 

igualmente suprimida a necessidade de utilização de próteses provisórias entre consultas, 

melhorando as condições de adesão. (7, 9) 
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2.2 Sistemas CAD/CAM 

A tecnologia CAD/CAM pode ser classificada segundo diversos parâmetros. De acordo 

com a técnica utilizada, divide-se em duas categorias: técnica de fabrico subtrativa e 

técnica de fabrico aditiva, sendo a subtrativa a mais utilizada, através da fresagem dos 

materiais dentários. (8, 17, 20) 

A tecnologia CAD/CAM pode igualmente ser categorizada segundo o tipo de sistema 

utilizado: dupla camada ou camada única. Por um lado, o sistema de dupla camada possui 

um núcleo de alta resistência que é fresado e, posteriormente revestido com porcelana 

pelo técnico de laboratório de prótese, segundo a técnica de estratificação manual. Por 

outro lado, o sistema de camada única, não requer trabalhos laboratoriais convencionais 

uma vez que a coroa é fresada inteira a partir de um bloco de cerâmica. (21) 

O sistema CEREC® (CEramic REConstruction), desenvolvido por Mormann e colegas, 

em 1980, na Suíça, foi o primeiro sistema a ser comercializado de forma viável. (14, 22) 

Este é o único que pode ser utilizado tanto em ambiente clínico como laboratorial. (6, 9) 
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3. Materiais Dentários 

Com o intuito de substituir a estrutura dentária ausente, o tratamento protético fixo 

envolve a utilização de diversos materiais dentários. Tradicionalmente, na produção de 

coroas eram utilizadas estruturas metálicas ou metalocerâmicas, nas quais um núcleo 

metálico era revestido com uma cerâmica estética. (23) Recentemente, surgiram os 

sistemas de restauração sem metal que permitem uma reprodução mais exata e natural 

dos elementos dentários. (23, 24) Atualmente, tanto os materiais metalocerâmicos como 

as cerâmicas totais são opções de tratamento protético aceites. (8) Muitas destas 

restaurações podem ser produzidas tanto pelo método convencional como através da 

tecnologia CAD/CAM. (16)  

As coroas totais metalocerâmica continuam a ser amplamente utilizadas em próteses fixas 

devido às suas propriedades – alta resistência do metal aliado à aparência estética do 

revestimento cerâmico. (17) Uma vez que se encontram em utilização clínica há vários 

anos e, tendo em consideração que representam um dos principais meios de restauração 

em Prótese Fixa, comparativamente com outros tipos de materiais dentários, as coroas 

metalocerâmicas apresentam-se detalhadamente estudadas e descritas na literatura. (5, 6, 

23)  

Nas próteses convencionais metalocerâmicas, a presença da estrutura metálica dificulta a 

mimetização e reprodução da estética natural dentária, principalmente na zona anterior 

das arcadas, onde o desafio é superior. (23) Como tal, sendo a expectativa estética cada 

vez mais exigente, as investigações na área dos biomateriais e a aplicação dos sistemas 

CAD/CAM na medicina dentária permitiram o desenvolvimento de novos materiais 

totalmente cerâmicos, com aprimoradas características mecânicas que têm substituído as 

restaurações metalocerâmicas tradicionais. (5, 7, 8, 11, 14, 16) 

A utilização de próteses totalmente em cerâmica tornou-se popular, sendo amplamente 

utilizada como material restaurador indireto em Medicina Dentária. (7, 11, 16, 17, 24) 

Apesar do crescente interesse nos materiais cerâmicos, assiste-se igualmente a uma maior 

preocupação com a sua utilização pois, quando comparados com as metalocerâmicas, as 

cerâmicas totais devem apresentar características semelhantes a longo prazo para que a 

sua aplicação clínica faça sentido. (23, 24) Nesse contexto, com a variedade de materiais 

atualmente disponíveis, surge a crescente necessidade de avaliar parâmetros como 

biocompatibilidade, durabilidade, resistência à fratura e adequada adaptação marginal de 

restaurações produzidas a partir desses materiais. (6-8, 21) 

Diversos sistemas cerâmicos estão agora disponíveis para uso clínico na produção de 

restaurações cerâmicas estéticas, sendo o dissilicato de lítio e a zircónia dos mais 

comumente utilizados, uma vez que apresentam características mecânicas e estéticas 

promissoras para uma grande parte das situações restauradoras. (11, 16, 17) 

O dissilicato de lítio é uma cerâmica vítrea que pode ser produzida tanto 

convencionalmente, através de tecnologia de injeção, como digitalmente, através de 

tecnologia CAD/CAM. Este material revela boas propriedades mecânicas (resistência à 

flexão de 350 MPa), possui uma translucidez favorável e é mais adequado para zonas 

estéticas, comparativamente com a zircónia, e pode ser revestido com cerâmica ou ser 

manuseado na forma monolítica. Relativamente ao uso clínico, prende-se 
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maioritariamente com coroas totais e próteses dentárias fixas de três elementos em regiões 

anteriores. (9-11) 

A zircónia é um material cujas ótimas propriedades físicas – superiores ao feldspato ou 

alumina, e aparência estética mais natural, quando comparado com as metalocerâmicas – 

o tornam num material promissor. Geralmente, a zircónia é utilizada como infraestrutura 

e, posteriormente, recoberta por cerâmica segundo a técnica de estratificação e é 

produzida com a tecnologia CAD/CAM a partir de blocos total ou parcialmente 

sinterizados. Apresenta uma resistência à flexão de 900-1200 MPa, é biocompatível e 

apresenta um mecanismo capaz de dificultar a propagação de trincas na prótese. (5, 11, 

13, 16, 25) 
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4. Adaptação Marginal 

Na literatura, a terminologia utilizada para descrever a adaptação e ajuste das restaurações 

era variável, uma vez que existem diversos locais para efetuar as medições entre o dente 

e a restauração. (7, 26) Em 1989, Holmes et al. introduzem uma classificação com o 

intuito de padronizar os conceitos, onde definem gap interno, gap marginal, discrepância 

marginal vertical, discrepância marginal horizontal, sobrecontorno da margem, 

subcontorno da margem, discrepância marginal absoluta e discrepância de assentamento. 

(7) Neste artigo, gap marginal é definido como sendo a discrepância, medida 

perpendicularmente, entre a margem da linha de acabamento da preparação dentária e a 

superfície interna da coroa. (7-10, 17) A discrepância marginal absoluta é considerada 

por muitos autores o melhor parâmetro para avaliar o desajuste total das restaurações nos 

estudos de investigação, dado que combina as discrepâncias marginais vertical e 

horizontal resultando no maior erro medido na margem. (7, 9, 11, 17, 21) 

No caso da discrepância marginal horizontal pode ser por defeito ou excesso, ou seja, 

pode ocorrer sub ou sobrecontorno da coroa quando comparada com a linha de 

acabamento do preparo dentário. (4, 9) Se por um lado, as discrepâncias marginais 

horizontais podem eventualmente ser corrigidas, ou no preparo dentário ou na coroa total, 

por outro lado, as discrepâncias marginais verticais apenas serão reduzidas através do 

selamento com o agente de cimentação da coroa. (9, 17) 

A qualidade e precisão da adaptação marginal de uma coroa total de prótese fixa 

representam pré-requisitos indispensáveis para um bom desempenho a longo prazo, 

contribuindo para aumentar a probabilidade de sucesso clínico do tratamento reabilitador. 

(5, 6, 9-12, 14, 17, 20, 27) 

Uma adaptação marginal inadequada pode originar complicações de várias naturezas – 

biológicas, periodontais, estéticas ou mecânicas – as quais tanto surgem isoladamente 

como em conjunto/integradas. (5, 17) 

Um desajuste vertical ou um horizontal apresentam complicações clínicas distintas posto 

que, como já foi referido, no desajuste horizontal podem ser corrigidos pequenos erros e 

discrepâncias na coroa ou no dente preparado, antes de realizar a cimentação, enquanto 

que, em sentido vertical não há possibilidade de adaptação. Se por um lado no desajuste 

vertical, o risco de complicações e o insucesso da restauração que daí advém é superior, 

por outro lado, no caso de ocorrer um desajuste no sentido horizontal, as principais 

consequências são o incremento do potencial de retenção de placa bacteriana e a mais 

difícil higienização local, que por sua vez conduz a outras consequências. (4, 17)  

O desajuste é potencialmente prejudicial para o dente onde se insere a coroa total e para 

os tecidos periodontais de suporte. (6) Isso porque o desajuste marginal inadequado pode 

conduzir a retenção de placa bacteriana, descoloração marginal, cárie recidivante, 

alterações na microflora subgengival afetando, assim, a saúde do periodonto. (7-13, 17, 

27) 

Numa restauração inadequada podem ser criadas áreas de concentração de tensão no 

material restaurador, podendo diminuir a resistência e ainda promover a fratura do 

material. (7, 8) 
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No caso de ocorrer microinfiltração, esta pode conduzir a irritação e inflamação de uma 

polpa vital, levando a problemas endodônticos. (7, 8, 10, 11, 13, 26, 27) 

Os agentes de cimentação são porosos e apresentam potencial de dissolução, originando 

uma fissura na interface dente-coroa, sendo que, quanto maior for a discrepância marginal 

existente, maior será a taxa de dissolução do cimento. (4, 7-13, 17, 27)  

O sucesso de uma coroa e a sua manutenção no ambiente oral estão dependentes de um 

bom ajuste marginal, procurando manter a continuidade na interface entre o material 

restaurador e a estrutura dentária na zona da margem da restauração. (11, 24, 28) É de ter 

em especial atenção as características do agente de cimentação, dado que este é o ponto 

mais fraco da interface, sendo que se torna relevante minimizar a dimensão do gap 

marginal, por forma a diminuir a incidência de complicações clínicas. (4, 7, 8, 10, 11, 13) 

A adaptação marginal é tão melhor quanto menor for o gap marginal na interface coroa-

preparação dentária. (4) Apesar da concordância dos autores relativamente a esta 

afirmação, o mesmo não se verifica quando se procura um consenso na literatura para o 

limiar clinicamente aceitável do valor da discrepância marginal, encontrando-se descritas 

variações desde 50 µm até 200 µm. (4, 5, 8, 9) O intervalo marginal de 25 a 40 

micrómetros foi considerado um objetivo clínico, no entanto, estudos demonstraram que 

esses eram níveis difíceis de alcançar. (9) 

Uma grande parte dos investigadores adota os critérios propostos, em 1971, por McLean 

e von Fraunhofer que, após analisarem 1000 gaps marginais num estudo de 5 anos, 

propuseram um valor máximo aceitável de 120 µm. (5, 8, 9, 12, 20, 25) 
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4.1 Metodologia de Avaliação da Adaptação Marginal 

Na literatura atual encontram-se descritas múltiplas técnicas para análise da discrepância 

marginal, no entanto, não existe consenso acerca da melhor metodologia e instrumento 

de medição a adotar na avaliação da precisão do ajuste de próteses fixas. (5, 8, 11, 12) 

Como tal, a metodologia selecionada pelos investigadores para avaliar a diferença 

marginal entre coroas é diversificada, posto que, graças a essa ausência de padronização 

existe variabilidade entre os resultados obtidos nos diferentes estudos. (5, 7, 11) 

Os métodos para análise do gap marginal das restaurações protéticas podem ser 

classificados como invasivos/destrutivos ou como não invasivos/não destrutivos e podem 

ser utilizados isoladamente ou combinados. (5, 7, 12, 26) 

 

Um dos métodos não invasivos mais populares é a visualização direta da margem, com o 

auxílio de uma sonda, espelho, iluminação adequada e, se necessário, com recurso a 

ampliação. (5, 12) No entanto, este método caracteriza-se por um reduzido rigor, dada a 

forte variabilidade interoperadores e associação com intervenção humana, capaz de 

influenciar resultados. A sua simplicidade de procedimento, apesar da reduzida exatidão 

de resultados, torna-o um método muito útil na determinação na precisão da restauração, 

sobretudo clinicamente. (5, 7) Embora as suas limitações, a visão direta tem a vantagem 

de não envolver um processo de múltiplas etapas, reduzindo assim, o risco de acumulação 

de erros, podendo ainda ser combinada com instrumentos auxiliares como o microscópio 

ótico, melhorando a qualidade dos resultados de estudos in vitro. (8)  

 

A técnica de réplica de silicone corresponde a um método do tipo não destrutivo, o qual 

tanto pode ser utilizado in vitro como in vivo. (12, 13) É uma metodologia muito utilizada 

para avaliar as discrepâncias marginal e interna das restaurações protéticas, e consiste na 

utilização de um material intermediário, como silicone fluído, que é colocado no espaço 

entre a preparação protética e a superfície interna da restauração, recriando a interface 

dente-prótese. (5, 12, 13) Apesar de fácil execução e custo relativamente reduzido, este 

método apresenta limitações – o silicone pode rasgar aquando da sua remoção da coroa, 

existe alguma dificuldade associada à pesquisa de pontos de referência no silicone e na 

execução de cortes do silicone, sendo que se estes ficarem oblíquos irão ser introduzidos 

erros na medição. Não obstante, vários autores consideram este método como sendo 

viável para analisar a precisão da prótese fixa. (5, 12)  

 

Quando comparado com o microscópio ótico, o microscópio eletrónico de varrimento 

fornece dados mais realistas, sendo considerado por vários autores um método bastante 

exato de avaliação da precisão marginal das restaurações. Este apresenta uma 

metodologia conservadora com uma capacidade de ampliação elevada, pelo que os dados 

das medições da discrepância marginal são muito precisos, refletindo a qualidade do 

ajuste de forma realista. As limitações associadas a esta técnica prendem-se não só com 

o facto de esta ser limitada a um laboratório, mas também com a preparação prévia 

necessária das amostras e a influência que o ângulo de visão tem sobre a exatidão das 

medições. (5, 6) 
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A microtomografia de raios-X é um método não destrutivo de avaliação do ajuste 

marginal das restaurações indiretas. Com esta técnica é possível obter uma reconstrução 

tridimensional com alta resolução da amostra, proporcionando uma análise em secções e 

facilitando a avaliação da adaptação das restaurações em múltiplos pontos de referência, 

sem que seja necessário o seu corte transversal, como acontecia com outros métodos. (4, 

11, 12) As limitações desta técnica estão relacionadas com o facto de ser dispendiosa e 

demorada. (4) Para além disso, uma grande desvantagem são os artefactos de radiação 

que podem surgir devido aos diferentes materiais dos objetos. (9) Ainda assim, vários 

autores referem que, sendo este um método com elevada precisão, pode ser considerado 

uma boa alternativa aos métodos tradicionais pelo que, aliado a múltiplas medições, pode 

ser recomendada como uma ferramenta para avaliação do ajuste marginal em novas 

pesquisas sobre este tema, com vista a padronizar os estudos. (4, 5, 11)  

 

A técnica de secção transversal representa um método destrutivo e, consequentemente, 

apresenta pouca utilidade na prática clínica. O corte transversal permite avaliar 

diretamente o espaço correspondente ao gap, sendo maioritariamente utilizada para 

medição do gap interno da restauração. (5, 12) Tal como acontece com outros métodos, 

também este pode ser combinado com um microscópio ótico. Uma grande limitação desta 

técnica é permitir apenas a avaliação dos pontos onde o corte é realizado, para além de 

que o procedimento pode conduzir à fratura ou distorção da restauração. (12) 

 

Vários autores concordam que a técnica de visualização direta da margem é a mais 

comumente utilizada, maioritariamente devido à sua simplicidade de execução. (7, 11) 

Outros defendem que deve ser aplicada a técnica de secção transversal combinada com o 

microscópio eletrónico de varrimento a fim de melhorar os resultados obtidos. Por outro 

lado, dentro das mais recentes alternativas não invasivas, a microtomografia de raios-X 

parece ser das melhores opções disponíveis. (11) 

Não obstante, para obter informações clinicamente relevantes acerca da dimensão do gap 

marginal, independentemente da metodologia selecionada para a avaliação da precisão 

marginal ou dos locais de medição serem selecionados de forma sistemática ou aleatória, 

é de extrema relevância que o número de medições da discrepância marginal em cada 

coroa seja elevado – alguns autores referem que no mínimo devem ser feitas pelo menos 

20 a 25 medições por amostra. (8, 11, 21, 24) Desta forma, é possível obter uma 

distribuição de dados mais consistente, uniformizando possíveis desvios e melhorando a 

análise estatística do estudo e, consequentemente, a sua credibilidade. (8, 10, 11) 
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5. Variabilidade na Adaptação Marginal de Restaurações de Prótese 

Fixa processadas por CAD/CAM 

Uma vasta diversidade de variáveis pode afetar a adaptação marginal final das 

restaurações. Entre elas estão a técnica de produção da prótese – incluindo o processo de 

digitalização, design em software específico, maquinação da restauração – também o 

processo de sinterização da porcelana, linha de acabamento e cimentação podem afetar o 

ajuste marginal. (5, 7, 11) 

A qualidade de um preparo dentário para uma prótese fixa influencia, de forma 

significativa, o ajuste marginal das coroas. (9) Relativamente à linha de acabamento das 

preparações dentárias, Tsitrou et al. executaram um estudo comparativo no qual 

confrontavam três tipos de linhas de acabamento da margem do preparo dentário para 

coroas de compósito produzidas em CAD/CAM, utilizando o sistema CEREC 3®. Nessa 

investigação concluíram que, com as linhas de acabamento em bisel, ombro ou chanfro 

não obtiveram diferenças estatisticamente significativas ao nível da discrepância 

marginal. (7, 22) 

A correta impressão do dente preparado é outro aspeto determinante no sucesso da 

produção de restaurações com discrepâncias marginal e interna precisas. (4, 7, 9, 13) Se 

por um lado, existem autores que afirmam que o ajuste marginal das restaurações obtidas 

com métodos digitais é comparável ao gerado por impressões tradicionais, (7) outros 

defendem que recorrendo aos métodos de impressão intraoral digital obtiveram melhor 

ajuste marginal e interno, comparativamente com a utilização de técnicas de impressão 

convencionais. (13) Os investigadores Neves et al. procuraram compreender se o ajuste 

marginal de uma coroa definitiva era influenciado de acordo com método de digitalização 

selecionado – intraoral direto, do modelo de gesso ou da impressão convencional – tendo 

concluído que a digitalização intraoral ou do modelo de gesso eram preferíveis à da 

impressão analógica. (4)  

A maioria dos fabricantes recomendam a fresagem da zircónia no estado pré-sinterizado, 

mesmo tendo conhecimento que o ciclo de queima da porcelana tem a capacidade de 

causar um efeito negativo no ajuste marginal de coroas totalmente cerâmicas, 

maioritariamente devido à contração do material, já que a fresagem dos blocos no estado 

totalmente sinterizado não evidencia uma adaptação marginal superior. (7, 8, 11, 21) 

Adicionalmente, a própria tecnologia atual disponibiliza recursos de software que atuam 

através de compensações no espaçamento de forma virtual com o componente CAD, de 

forma a evitar esse problema. (11)  

A cimentação é outro fator que pode afetar o ajuste de uma restauração, segundo diversos 

autores, encontrando-se relatado que pode aumentar a discrepância marginal em cerca de 

13 a 22 μm. Por outro lado, outros investigadores não encontraram diferenças 

estatisticamente significativas na discrepância marginal das coroas antes e após a 

cimentação, pelo que o tipo e viscosidade do cimento são fatores a ter em consideração 

aquando da sua aplicação nas coroas de prótese fixa. (9, 17) 
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Mounajjed et al., numa revisão da literatura existente, procuraram comparar o ajuste 

marginal de restaurações produzidas, in vitro, com dissilicato de lítio IPS e.max Press® e 

IPS e.max CAD® (Ivoclar Vivadent). A conclusão da pesquisa revelou que, para estes 

materiais, independentemente da técnica de confeção selecionada, os valores obtidos para 

o gap marginal posicionavam-se dentro do intervalo clinicamente aceitável, porém, a 

maioria dos estudos analisados revelou gaps marginais menores para as restaurações 

produzidas pela técnica convencional, comparativamente à digital. (9)  

 

 

Num outro estudo mais recente, Azar et al. compararam, de forma idêntica, a diferença 

marginal obtida em coroas produzidas com os mesmos materiais anteriormente descritos 

– dissilicato de lítio IPS e.max Press® e IPS e.max CAD® (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein). Utilizando uma amostra de 20 terceiros molares mandibulares extraídos e 

recorrendo a um microscópio ótico com ampliação x200 (Keyence VHX-5000®, Japão), 

foram realizadas 25 medições por restauração e os resultados obtidos foram semelhantes 

aos anteriormente descritos por Mounajjed et al. – ambos os grupos apresentaram valores 

de gap marginal clinicamente aceitáveis, sendo que o grupo das restaurações 

convencionais de dissilicato de lítio (38μm ± 12μm) apresentou medidas 

significativamente menores (p < 0.0001) relativamente às restaurações produzidas 

através tecnologia CAD/CAM (45μm ± 12μm). (10) 

 

 

Paul et al. num estudo in vivo com 10 pacientes comparam as discrepâncias marginais de 

coroas de zircónia monolítica (Lava®, 3M ESPE), fabricadas segundo a técnica 

CAD/CAM, com as de coroas metalocerâmicas, nas quais o núcleo metálico era uma liga 

à base de cobalto (J BOND Ga®, RUBY) revestido por cerâmica (IPS Classic®, Ivoclar 

Vivadent), produzidas pela técnica convencional de fundição por cera perdida. Para cada 

dente foi produzida uma coroa de cada material. As medições foram feitas segundo a 

técnica da réplica de silicone. A média do gap marginal foi de 77,42μm ± 39,5μm para as 

coroas de zircónia em comparação com 95,86μm ± 55,12μm para o grupo das coroas 

metalocerâmicas, sendo que foram detetadas diferenças significativas (p=0.010) entre os 

dois grupos de estudo. Neste estudo concluíram que, apesar dos valores médios para a 

discrepância marginal de ambos os sistemas se terem apresentando clinicamente 

aceitáveis, as coroas de zircónia produzidas em CAD/CAM demonstraram uma melhor 

precisão de ajuste quando comparadas às coroas metalocerâmicas convencionais. (17) 

 

 

Lee et al. realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a precisão da adaptação 

marginal, comparando coroas totalmente em cerâmica produzidas por dois sistemas 

CAD/CAM diferentes – o sistema Procera® (Nobel Biocare, Göteborg, Suécia) do tipo 

camada dupla e o sistema Cerec 3D® (Sirona, Bensheim, Alemanha) do tipo camada 

única.  

As coroas para o sistema Cerec 3D® foram fresadas de blocos de cerâmica (Vitablocs 

Mark II®, Vita Zahnfabrik, Alemanha), enquanto que, relativamente ao sistema Procera®, 
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os copings de alumina, com uma espessura de 0,6 mm, foram revestidos com cerâmica à 

base de silicato (NobelRondo Alumina®, Nobel Biocare AB, Suécia). 

Neste estudo, a medida calculada foi a discrepância marginal absoluta, que corresponde 

ao maior erro medido na margem, refletindo o desajuste total nesse ponto (tabela II). 

Foram feitas 50 medições em cada coroa, aleatoriamente, com recurso a um microscópio 

com ampliação x100 (MM-40®, Nikon, Tóquio, Japão).  

 

 

Neste estudo os autores concluíram que: 

• Ambos sistemas CAD/CAM testados produziram coroas que se localizavam 

dentro da faixa clinicamente aceitável de valores do gap marginal (<120 𝜇m). 

• Não houve diferenças significativas (p>0.05) na discrepância marginal entre os 

sistemas CAD/CAM do tipo dupla camada (Procera®) e o sistema CAD/CAM do 

tipo camada única (Cerec 3D®). 

• A discrepância marginal das coroas Procera após a queima da porcelana revelou 

gaps significativamente maiores (p<0,05), em relação aos copings do sistema 

Procera. (21) 

 

Ortega et al. realizaram um estudo no qual 40 modelos em aço inoxidável, de um primeiro 

pré-molar mandibular preparado, foram divididos em 4 grupos (n=10), categorizados de 

acordo com o material das restaurações:  

• Metalocerâmica com liga de metais de cromo-cobalto (Kera C®, Eisenbacher 

Dentalwaren ED, Woerth, Alemanha); 

• Zircónia NobelProcera® (Nobel Biocare, Zurich, Suíça); 

• Zircónia Lava® (3M ESPE, Seefeld, Alemanha); 

• Zirconia VITA In-Ceram YZ® (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). 

O processo de produção das infraestruturas de zircónia consistiu em digitalizar os 

modelos de aço com os scanners correspondentes de cada marca: Procera Forte® (Nobel 

Biocare) para a zircónia NobelProcera®, Lava Scan® (3M ESPE) para a zircónia Lava® e 

InEos® (Sirona Dental, Bensheim, Alemanha) para restaurações VITA In-Ceram YZ®. 

Concluído o design, os blocos de zircónia pré-sinterizados foram enviados para a 

fresadora correspondente de cada marca: NobelProcera® (Nobel Biocare); Lava® (3M 

ESPE); InLab® (Sirona). Posteriormente, os copings foram então sinterizados no 

correspondente forno e foi realizada a estratificação da porcelana, de acordo com as 

especificações de cada fabricante.  

Já o grupo das metalocerâmicas foi produzido segundo a técnica convencional da cera 

perdida, recorrendo a uma liga de metais de cromo-cobalto (Kera C®, Eisenbacher 

Dentalwaren ED, Woerth, Alemanha). O revestimento de cerâmica foi feito com cerâmica 

feldspática (Omega 900®, VITA Zahnfabrik), segundo a técnica de estratificação. 

Tabela II. Média da discrepância marginal e desvio-padrão obtidos pelos investigadores Lee et al. 

 Média da discrepância marginal (µm) Desvio-Padrão (µm) 

Coping Procera 72.2 7.0 

Coroa Procera 89.6 9.5 

Coroa Cerec 3D 94.4 11.6 
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Todas as coroas produzidas foram cimentadas no respetivo modelo de aço com cimento 

de ionómero de vidro convencional (Ketac-Cem Easymix®, 3M-ESPE). O ajuste marginal 

foi avaliado através de um microscópio eletrónico de varrimento (JSM-6400®, JEOL, 

Tóquio, Japão) com um fator de ampliação de ×500. 

Neste estudo os autores concluíram que: 

• Todos os grupos avaliados apresentaram valores de discrepância marginal abaixo 

de 120 µm, dentro do intervalo clinicamente aceitável. 

• O grupo NobelProcera® exibiu os valores mais baixos para a discrepância 

marginal (39,3 ± 11,81) µm, demonstrando um superior ajuste, enquanto o grupo 

das metalocerâmicas exibiu a maior variação de todos os grupos (83,91 ± 25,85) 

µm. 

• Foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p<0.002) na 

discrepância marginal entre o grupo NobelProcera® e os outros três grupos deste 

estudo. (5) 

 

Riccitiello et al. realizaram um estudo in vitro em que avaliavam a adaptação marginal 

(tabela III), por meio de uma abordagem não destrutiva, utilizando análise de 

microtomografia de raios-X (SkyScan 1072®, Bruker), de coroas totais de zircónia e de 

dissilicato de lítio produzidas por técnicas diferentes. Para este estudo selecionaram 45 

pré-molares superiores intactos, extraídos por motivo periodontal, e dividiram-nos em 3 

grupos com 15 elementos cada um: 

• Coroas totais CAD/CAM de zircónia (Katana Zirconia®, Kuraray Noritake, 

Tóquio, Japão); 

• Coroas totais CAD/CAM dissilicato de lítio (IPS e.max CAD®, Ivoclar Vivadent); 

• Coroas totais dissilicato de lítio obtidas pela técnica de prensagem a quente (IPS 

e.max Press®, Ivoclar Vivadent). 

Os núcleos de zircónia e dissilicato de lítio produzidos pela técnica CAD/CAM foram 

realizados com o sistema CARES® (Straumann, Basel, Suíça). Os copings de dissilicato 

de lítio do terceiro grupo de estudo foram produzidos convencionalmente, segundo a 

técnica de prensagem a quente, seguindo as instruções do fabricante. Posteriormente, 

todos os núcleos foram revestidos por cerâmica, segundo a técnica de estratificação, e foi 

realizada a queima da porcelana, seguindo as instruções do fabricante. Por fim, as coroas 

foram cimentadas com cimento resinoso universal dual (Panavia V5®, Kuraray Noritake) 

aos preparos dentários padronizados. 

 

Tabela III. Média da discrepância marginal absoluta e desvio-padrão obtidos pelos investigadores 

Riccitiello et al. 

 
Discrepância Marginal 

Absoluta (µm) 
Desvio-Padrão (µm) 

Zircónia CAD/CAM 65 23 

Dissilicato de Lítio CAD/CAM 69 41 

Dissilicato de Lítio Convencional 85 26 
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Os autores concluíram que: 

• Independentemente do tipo de material selecionado ou da técnica de fabrico, todas 

as coroas apresentaram valores de discrepância marginal clinicamente aceitáveis 

(<120 µm). 

• As coroas de zircónia e dissilicato de lítio produzidas pela técnica CAD/CAM 

apresentaram melhor adaptação marginal do que as coroas prensadas a quente de 

dissilicato de lítio, sendo essa diferença estatisticamente significativa (p < 0.05). 

• Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as coroas 

produzidas pelo sistema CAD/CAM de zircónia e dissilicato de lítio (p > 0,05); 

no entanto, as coroas de zircónia CAD/CAM apresentaram o melhor ajuste 

marginal entre os grupos experimentais. (11) 

 

Azarbal et al. efetuaram um estudo que comparava o ajuste marginal de copings 

produzidos pelo sistema CAD/CAM CEREC 3® (Sirona), a partir de dois tipos de 

materiais diferentes. Assim, foram utilizados 15 blocos de dissilicato de lítio (IPS e.max 

CAD®, Ivoclar Vivadent) e outros 15 blocos de cerâmica híbrida (Vita Enamic®). 

Foi utilizado um modelo mestre de aço inoxidável do preparo dentário que foi digitalizada 

com a tecnologia CEREC AC Bluecam® e o design dos copings foi feito no sistema 

CEREC 3® (Sirona). Todas as amostras foram fresadas a partir do mesmo design. Neste 

estudo foram recolhidos três conjuntos de dados distintos – os valores do gap marginal 

dos copings de dissilicato de lítio antes da queima (fase pré-cristalizada), dos mesmos 

após a queima (estado cristalizado) e os valores de gap marginal para copings cerâmica 

híbrida. 

As medições do ajuste marginal foram realizadas recorrendo ao microscópio MVX10® 

com uma ampliação macro de pesquisa (Olympus América, Center Valley PA) com 

recurso ao programa Metamorph® (Molecular Devices, Sunnyvale CA) para visualização 

do gap marginal. Foram efetuadas 60 medições aleatórias em cada amostra (tabela IV). 

Tabela IV. Média da discrepância marginal e desvio-padrão obtidos pelos investigadores Azarbal et al. 

 

Os autores concluíram que: 

• A média de valores do gap marginal dos blocos cerâmicos híbridos e dos 

blocos de dissilicato de lítio pré-cristalizados foi clinicamente aceitável (<120 

µm). 

• Pelo contrário, já a média de valores do gap marginal obtida para copings de 

dissilicato de lítio que sofreram queima final da cristalização revelou ser 

clinicamente inaceitável (> 120 µm). No entanto, os autores verificaram que 

este resultado contrastava com resultados de estudos semelhantes, que 

relatavam valores inferiores a 120 µm para coroas de CAD/CAM de 

 Média do gap marginal (µm) Desvio-Padrão (µm) 

Dissilicato de lítio (estado pré-

cristalizado) 
70.0742 30.47666 

Dissilicato de lítio (estado 

cristalizado) 
132.2544 44.67758 

Cerâmica híbrida 47.9160 25.00209 
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dissilicato de lítio cristalizadas. Para além disso, dos 15 blocos fresados, a 

diferença marginal média dos copings nº 1 a 13 encontrava-se dentro do limite 

clinicamente aceitável da discrepância marginal (<120 µm), pelo que os 

autores sugeriram que, devido ao desgaste das brocas de fresagem para blocos 

de dissilicato de lítio com a unidade de fresagem CEREC inLab 3® (Sirona), 

estas sejam trocadas com maior frequência para obter um ajuste marginal mais 

preciso das restaurações. 

• Comparando os resultados obtidos para os copings de dissilicato de lítio pré-

cristalizados com os dos copings que sofreram queima final, verificou-se que 

este processo teve um efeito significativo (p<0.01) sobre a discrepância 

marginal das coroas de CAD/CAM de dissilicato de lítio (IPS e.max CAD®, 

Ivoclar Vivadent) fabricadas com o sistema CEREC 3® (Sirona). 

• Com o sistema CEREC 3®, os copings de cerâmica híbrida (Vita Enamic®) 

revelaram uma adaptação marginal superior à dos copings de dissilicato de 

lítio (p < 0.01). (7) 

 

Rödiger et al. realizaram um estudo em que avaliavam a precisão marginal de núcleos 

fabricados em CAD/CAM (GAMMA 202®, Wissner GmbH, Goettingen, Alemanha) com 

quatro materiais diferentes: titânio comercialmente puro, liga de cromo-cobalto, zircónia 

estabilizada por ítria (YSZ) e vitrocerâmica reforçada com leucita. 

Assim, todos os copings foram produzidos de forma idêntica, seguindo um fluxo de 

trabalho digital (digitalização e software de design) e um processamento CAM específico 

de cada tipo de material, pelo que as diferenças no processo de produção dos copings 

estavam relacionadas com as propriedades de cada material. Neste estudo foram 

utilizadas 10 amostras de cada um dos quatro tipos de materiais e todas as amostras foram 

analisadas sem a realização de ajustes marginais prévios, seguindo a mesma técnica de 

medição do gap marginal. 

O gap marginal (tabela V) foi avaliado usando imagens fotográficas de 24 pontos medidos 

em cada coping, obtidas por um microscópio Leica EZ4 D® com câmara integrada (Leica-

Microsystems, Wetzlar, Alemanha) num ângulo de 90 graus com o gap marginal. As 

imagens foram avaliadas usando a ferramenta de medição do programa Adobe Photoshop 

Software CS5® (Adobe Systems Incorporated, San José, EUA). 

Tabela V. Média de Valores do Gap Marginal, Média de Valores do Gap Marginal Máximo, assim como 

os desvios padrões correspondentes e o valor do Gap Marginal Máximo obtidos pelos investigadores 

Rödiger et al. 

 
Média de valores do 

Gap Marginal (µm) 

Desvio-

Padrão 

(µm) 

Média de valores do 

Gap Marginal Máximo 

(µm) 

Desvio-

Padrão 

(µm) 

Gap 

Marginal 

Máximo (µm) 

Titânio 46.92 23.12 91.54 23.39 143.71 

Cromo-cobalto 48.37 29.72 96.86 24.19 156.44 

zircónia 

estabilizada por 

ítria 

68.25 28.54 120.66 32.75 183.15 

Vitrocerâmica 58.73 21.15 100.22 10.83 118.03 
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Os autores concluíram que: 

• Neste estudo, todas as médias de valores do gap marginal estavam dentro dos 

limites aceitáveis (<120 µm de acordo com McLean e von Fraunhofer). 

• Apenas os copings do grupo das vitrocerâmicas, apresentaram todos os valores 

das medidas do gap marginal dentro do intervalo clinicamente aceitável (<120 µm 

de acordo com McLean e von Fraunhofer). 

• Para o parâmetro Gap Marginal Máximo, o menor valor determinado foi o do 

grupo das vitrocerâmicas (118,03 µm), seguido pelo grupo das coroas de titânio 

(143,71 µm). E, de forma semelhante ao que sucedeu com os outros dois 

parâmetros analisados, o valor mais alto foi determinado para o grupo das coroas 

de zircónia estabilizada por ítria (183,15 µm). 

• As diferenças na Média de valores do Gap Marginal mostraram-se significativas 

para os grupos: 

o Titânio e zircónia estabilizada por ítria (𝑝 = 0,0024);  

o Titânio e Vitrocerâmica (𝑝 = 0,008); 

o Cromo-cobalto e zircónia estabilizada por ítria (𝑝 = 0,0332). 

• A média de valores de Gap Marginal Máximo não revelaram diferenças 

estatisticamente significativas. (8) 
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 DISCUSSÃO 

À exceção dos núcleos de dissilicato de lítio após cristalização na investigação de Azarbal 

et al., as médias de discrepância marginal das restaurações produzidas nos estudos 

anteriormente descritos, apresentavam-se no intervalo de valores clinicamente aceitável, 

inferiores a 120 µm, segundo os critérios estabelecidos por McLean e von Fraunhofer.  

Comparando os resultados obtidos, por cada autor, no que diz respeito à técnica de 

produção das restaurações – CAD/CAM ou convencional – as conclusões são variáveis. 

Por um lado, Mounajjed et al. ao analisarem diversos estudos, concluiram que a técnica 

convencional permitiu gaps marginais menores, comparativamente com as reabilitações 

que seguiam a tecnologia CAD/CAM; de forma semelhante, na investigação de Azar et 

al., a mesma conclusão foi retirada. Por outro lado, os autores Paul et al., Ortega et al. e 

Riccitiello et al. obtiveram coroas com gaps marginais mais reduzidos através da técnica 

digital comparativamente com a abordagem analógica. 

Analisando os resultados obtidos nos estudos anteriormente descritos para restaurações 

produzidas com o material dissilicato de lítio através da tecnologia CAD/CAM – IPS 

e.max CAD® (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) – verifica-se que: 

• Azar et al. obtiveram médias de valores para o gap marginal de (45 ± 12) µm. 

• Riccitiello et al. obtiveram médias de valores para o gap marginal de (69 ± 41) 

µm. 

• Azarbal et al. obtiveram médias de valores para o gap marginal de (132.3 ± 44.7) 

µm. 

Comparando os resultados obtidos nos estudos anteriores para restaurações produzidas 

com o material zircónia através da tecnologia CAD/CAM, verifica-se que: 

• Paul et al. obtiveram médias de valores para o gap marginal de restaurações com 

zircónia monolítica Lava® (3M ESPE) produzidas pela técnica CAD/CAM de 

(77,42 ±39,5) µm. 

• Ortega et al. obtiveram médias de valores para o gap marginal de restaurações 

com zircónia NobelProcera® (Nobel Biocare, Zurich, Suíça) de (39,3 ± 11,81) µm. 

• Riccitiello et al. obtiveram médias de valores para o gap marginal de restaurações 

com zircónia Katana® (Kuraray Noritake, Tóquio, Japão) de (65 ±23) µm. 

A investigação de Rödiger et al., ao comparar as infraestruturas de 4 materiais distintos 

produzidos segundo um sistema CAD/CAM (GAMMA 202, Wissner GmbH, Goettingen, 

Alemanha), permite concluir que, neste estudo específico, o material restaurador 

selecionado tem um impacto significativo na precisão marginal de copings. No entanto, 

estes resultados não podem ser comparados com os de outros estudos, devido à ausência 

de padronização entre os protocolos das investigações. 

Desta forma, avaliando os diversos valores obtidos por cada autor na sua investigação, 

verifica-se que as médias de gap marginal e desvios-padrões são variáveis entre 

investigações, mesmo quando analisados materiais semelhantes e até do mesmo 

fabricante, ou recorrendo a técnicas restauradoras idênticas. Isto deve-se ao facto de os 

autores compararem uma seleção reduzida de materiais em cada estudo e devido à 

variabilidade de parâmetros entre investigações. Como tal, a comparação de resultados 
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obtidos por diferentes investigadores não é exequível, limitando o confronto de dados a 

ser efetuado exclusivamente dentro do próprio estudo, por forma a obter conclusões 

fidedignas e com credibilidade. Assim, pode apenas ser concluído que os diferentes 

materiais analisados estão associados a patamares de precisão da adaptação marginal 

elevados, encontrando-se, a grande maioria, dentro dos limites clinicamente aceitáveis. 

A precisão da adaptação marginal das restaurações de prótese fixa produzidas através de 

sistemas CAD/CAM está dependente de diversas variáveis presentes em cada etapa do 

processo de fabrico. 

Variações desde o protocolo de cada investigação, até aos sistemas de CAD/CAM 

utilizados são fatores que parecem contribuir para a heterogeneidade de resultados. As 

discrepâncias no tipo e tamanho da amostra em estudo, configuração do preparo dentário 

e linha de acabamento, metodologia de medição da discrepância marginal, incluindo o 

tipo de instrumentos e ampliação empregues e o número, localização e fase em que as 

medições são efetuadas, contribuem para tal. De forma semelhante, desde o calibre do 

sistema de aquisição de dados tridimensionais à precisão da unidade de fresagem, existem 

muitos parâmetros a influenciar os resultados finais das restaurações. A intervenção 

humana nos estudos é um fator que deve ser o mais reduzido possível, procurando sempre 

a máxima standardização dos protocolos.  

Adicionalmente, deve ser tido em conta o facto de grande parte dos estudos ser realizado 

in vitro, sob condições ideais, não tendo em consideração a realidade clínica do ambiente 

oral, das quais fazem parte a saliva e a presença de tecidos moles que dificultam todo o 

processo clínico, mas que são eliminados na realização de estudos in vitro. 

O difícil controlo de muitos dos parâmetros que influenciam os resultados entre estudos, 

assim como a falta de procedimentos padronizados nas investigações comprometem a 

interpretação e comparação de resultados de estudos distintos, limitando-se a confrontar 

dados apenas dentro do mesmo estudo, inviabilizando o estabelecimento de diretrizes 

para a prática clínica. 
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CONCLUSÃO 

Com a incessante evolução que a tecnologia CAD/CAM tem sofrido nos últimos anos, a 

sua utilização é cada vez mais vasta na Medicina Dentária moderna. Acompanhando este 

crescimento tecnológico, também os materiais dentários têm demonstrado grandes 

progressos, revelando-se, principalmente, ao nível de características estéticas e mecânicas 

cada vez mais aperfeiçoadas. Em conformidade, surgem novas oportunidades no campo 

da Prótese Fixa, tornando-se de extrema relevância a qualidade e precisão da adaptação 

marginal das restaurações produzidas. 

Não obstante, com a confeção de qualquer restauração indireta de Prótese Fixa, verifica-

se, de forma constante e persistente, o surgimento de discrepâncias marginais e, 

independentemente do método selecionado, analógico ou digital, a cada etapa do processo 

amplifica-se a possibilidade de aumentar a discrepância marginal de uma restauração. 

Assim, num tratamento reabilitador, a escolha do material restaurador é essencial para a 

sua eficácia e sucesso a longo prazo, pois deve garantir saúde, função e estética, não 

devendo este ser mais um parâmetro a introduzir possíveis erros na precisão de adaptação 

de uma reabilitação de prótese fixa. 
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