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Introdução
A Renfert está empenhada em disponibilizar as melhores soluções possíveis para 
o processamento prático de diversos materiais de restauração odontológica. Es-
pecialmente para o último passo, o polimento de alto brilho, a Renfert disponibi-
liza pastas de polimento e ferramentas específicas para os materiais. O objectivo 
é obter um polimento rápido e econômico com, simultaneamente, os melhores 
resultados.

Polimento de materiais dentários híbridos
Uma análise técnico-científica do técnico-mestre em prótese dentária 
Manfred Tauber, diretor da formação na Renfert GmbH e do Dr. Frank 
Weber, diretor de química na Renfert GmbH.

Os materiais híbridos, como materiais CAD/CAM e compósitos de revestimento 
preenchidos, são cada vez mais utilizados na confecção de restaurações indire-
tas. Estes materiais dentários compósitos congregam propriedades positivas de 
dois materiais muito distintos. A combinação de cerâmica e polímero assegura 
uma elevada capacidade de carga com melhor comportamento à abrasão, tor-
nando as restaurações simultaneamente menos frágeis e mais fáceis de pro-
cessar. Durante o polimento, porém, os materiais de polimento convencionais 
atingem seus limites devido às diferentes exigências de ambos os materiais. 

Imagem 1
Utilização de materiais 
híbridos para a confecção 
de restaurações indiretas
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Isso é agravado pela relação desigual dos materiais, com elevado teor de cerâmi-
ca e baixo teor de compósito, além de variar de fornecedor para fornecedor. Por 
essas razões, até agora era necessário desenvolver um trabalho de preparação e 
polimento consideravelmente maior para se atingir um nível de brilho satisfató-
rio, com resultados limitados. 

Renfert Polish hybrid materials é uma pasta de polimento diamantada especia-
lizada que tem em conta as necessidades especiais desses materiais híbridos. A 
pasta atende tanto ao complexo comportamento de umedecimento como às 
diferentes durezas de ambos os componentes do material.

Porque que razão uma superfície com polimento de alto brilho é impor-
tante agora? 
Além do aspecto estético, vários autores [1] demonstraram que, na gama de 
alto brilho, a rugosidade de uma superfície está correlacionada com o brilho. Por 
outro lado, a rugosidade de uma superfície é determinante para o efeito mecâ-
nico sobre o antagonista e para o desenvolvimento de placa. Assim, a obtenção 
de um bom alto brilho persistente (resistente) torna-se o indicador mais práti-
co de rugosidade baixa e, por sua vez, de um trabalho de alta qualidade. Por 
conseguinte, a Renfert desenvolve, examina e compara a rugosidade e o nível 
de brilho (GU) dos diferentes materiais, tanto internamente como recorrendo 
a um instituto externo reconhecido. Só assim é possível alcançar os melhores 
resultados possíveis, com superfícies lisas e persistentes, mesmo quando vistas 
de perto. 

Um efeito visual de alto brilho a curto prazo dos materiais pode ser facilmente 
forjado por meio de lubrificação com óleos e ceras macias, mas esse não pode 
ser o objectivo. Especialmente no caso dos compósitos de revestimento e ma-
teriais híbridos modernos com teor de compósito, o objectivo deve ser o de re-
duzir ao máximo a tendência para formação de placa, a fim de aumentar a vida 
útil das restaurações.

A seguir são apresentadas as análises comparativas das unidades de brilho (GU) 
e as análises topográficas das medições de rugosidade de materiais híbridos 
confeccionados em CAD/CAM.

Imagem 2
Renfert Polish hybrid mate-
rials – Pasta de polimento 
especial para materiais 
híbridos
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Comparação de diversas pastas de poli-
mento em diferentes materiais híbridos
Avaliação comparativa entre a “Renfert Polish hybrid materials” em diferentes 
materiais híbridos e as pastas e ferramentas de polimento concorrentes.

Descrição da análise e dos dados de medição 
(Desenvolvimento Renfert GmbH)
Para a análise, foram confeccionados pelo menos três corpos de prova unifor-
mes do respectivo bloco CAD/CAM, que foram pré-polidos sob as mesmas con-
dições e altamente polidas de acordo com as instruções de utilização. Em segui-
da, os corpos de prova foram medidos com um Minolta CM2500d, que trabalha 
com base em uma esfera integradora de Ulbricht. Em particular, o ângulo de 20º 
requerido para medição de alto brilho não só pôde ser mantido, como também 
incrementado para 10º e os dados de medição foram determinados em unida-
des de brilho (GU).
 
Com a pasta de polimento “Renfert Polish hybrid materials” desenvolvida, as 
mais elevadas unidades de brilho (GU) > 120 com a menor dispersão dos valo-
res foram obtidas nos ensaios com VITA ENAMIC®. Isto mostra não só que são 
alcançados resultados muito bons, mas também que eles são mais reproduzíveis 
do que com as pastas ou conjuntos de polimento comparativos.

Análise topográfica 
de superfícies de material polido
Descrição da análise topográfica e dos dados de medição de superfícies 
de material polido (Felix Spalthoff FRT GmbH)
Em sete materiais híbridos diferentes, foram efetuadas em cada um deles 3 me-
dições de superfície em uma amostra não polida e em uma amostra altamente 
polida com “Renfert Polish hybrid materials”. Como exemplo são apresentados 
os dados de medição de três materiais híbridos com estruturas de superfície 

Diagrama 1
Representação gráfica dos 
resultados das medições 
e sua dispersão.  
Exemplo representativo  
das análises.
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muito diferentes. Os exemplos seguintes mostram uma medição antes e após 
o polimento. As análises foram efetuadas utilizando um MicroProf® com um 
sensor microscópico confocal CFM com objetiva de 50x com um tamanho de 
campo de medição de 375 x 278 µm². Em todas as medições, a rugosidade 
superficial foi avaliada conforme a DIN EN ISO 25178.

Resultados das medições em VITA ENAMIC® antes e depois do polimento
Para avaliação da rugosidade é considerada uma ampla variedade de parâme-
tros. O mais utilizado é o valor Sa, que representa uma medida do desvio em 
relação à média.

VITA ENAMIC® Antes Depois

Sa [µm] 0,30 0,02
 
Mais impressionante, porém, é a aplicação tridimensional dos resultados das 
medições. Tenha em atenção a escala (cor) significativamente aumentada no 
exemplo polido. A escala das protuberâncias/depressões (eixo z) é a mesma 
e, portanto, é diretamente comparável antes e depois do polimento. As marcas 
gerais do processamento (ver vista de medição 3D 1) podem ser reduzidas a um 
mínimo por meio do polimento (ver vista de medição 3D 2).

Visualização 3D  
da medição 1
Superfície de  
VITA ENAMIC® antes do 
polimento [fonte: FRT 
GmbH]

Imagem 3
Aparelho de medição  
MicroProf® de Felix Spal-
thoff, FRT GmbH

Visualização 3D  
da medição 2
Superfície de  
VITA ENAMIC® depois do 
polimento com Renfert 
Polish hybrid materials  
[fonte: FRT GmbH]
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Adequação para outros materiais híbridos
A fim de esclarecer se os resultados também podem ser aplicados a outros ma-
teriais híbridos, foram polidos e medidos outros materiais largamente utilizados. 
Aqui são apresentados somente dois exemplos representativos. Em suma, foi 
possível demonstrar que um alto brilho duradouro com uma rugosidade muito 
baixa pode ser facilmente obtido de forma eficiente e sem um longo treinamen-
to do usuário. Assim, “Renfert Polish hybrid materials” fecha a lacuna entre as 
pastas de polimento para materiais puramente cerâmicos “Renfert Polish LiSi2” 
e “Renfert Polish ZrO2” ou “Renfert Polish all-in-one”, bem como “Opal L” para 
resinas puras.

Resultados das medições em GC CERASMART
Os valores Sa para comparação direta.

GC CERASMART Antes Depois

Sa [µm] 0,37 0,04

E mais uma vez mais impressionante, a aplicação tridimensional dos resultados 
das medições. A escala das protuberâncias/depressões (eixo z) é a mesma e, 
portanto, é diretamente comparável antes e depois do polimento. As marcas do 
processamento e uma zona de falha evidente (ver vista de medição 3D 3) podem 
ser reduzidas a um mínimo por meio do polimento (ver vista de medição 3D 4).

Visualização 3D  
da medição 4
Superfície de  
GC CERASMART depois 
do polimento com Renfert 
Polish hybrid materials  
[fonte: FRT GmbH]

Visualização 3D  
da medição 3
Superfície de  
GC CERASMART antes do 
polimento  
[fonte: FRT GmbH]
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Resultados das medições em 3M™Lava™Ultimate antes e depois do po-
limento
Os valores Sa para comparação direta.

3M™Lava™Ultimate Antes Depois

Sa [µm] 0,29 0,03

Também aqui, a aplicação tridimensional dos resultados das medições. Com a 
mesma escala de protuberância/depressões (eixo z) e, portanto, diretamente 
comparável. As marcas paralelas do processamento (ver vista de medição 3D 5) 
podem ser reduzidas a um mínimo por meio do polimento (ver vista de medição 
3D 6).

Referências
VITA ENAMIC® é uma marca registrada da VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER 
GMBH & CO. KG
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Visualização 3D  
da medição 6
Superfície de  
3M™Lava™Ultimate 
depois do polimento 
com Renfert Polish hybrid 
materials  
[fonte: FRT GmbH]

Visualização 3D  
da medição 5
Superfície de  
3M™Lava™Ultimate antes 
do polimento  
[fonte: FRT GmbH]

Mais informações sobre Renfert Polish hybrid materials em: renfert.com/renfertpolish


