


Dentinas
A dentina dos dentes naturais
possui características de opacidade
e fluorescência. É devido à
fluorescência que um corpo
absorve energia luminosa e depois
a emite sob a forma de luz. Um
moderno sistema de compósitos
tem de incluir dentinas com  graus
de fluorescência calibrados com os
dos dentes naturais: a fluorescência
aumenta consideravelmente o
valor ou brilho do corpo de
dentina e reduz o efeito de
metamerismo. O metamerismo é
o fenómeno que causa a mudança
de cor ao alterar a temperatura da
fonte de luz. Na prática clínica,
restaurações executadas sob uma
determinada luz, parecem
completamente diferentes quando
se muda a fonte de luz. O croma
médio dos dentes naturais
(incisivos centrais, incisivos laterais
e caninos) é da ordem dos 580
nm. As tonalidades A na escala de
cores Vita® (1) são as que mais se
aproximam do croma médio dos
dentes naturais. Os esmaltes
genéricos influênciam a cor; os
esmaltes genéricos actuais são
mais brilhantes, mais densos e
demostram uma translucidez cor
de ambâr mais semelhante à do
esmalte natural. Por esta razão, a
modificação e o desenvolvimento das prévias cores A resultou no desenvolvimentos de dentinas
universais (UD), com saturação/croma semelhante á dos dentes naturais. As novas dentinas
têm alta luminosidade (valor) e são mais envolventes: assim ajudam a reduzir o “efeito vítreo” no
final da restauração e permitem um melhor uso das massas de esmalte e dos materiais
opalescentes.

Enamel plus HFO: nova geração
A solução estética para qualquer tipo de restauração

Fig. 2. Secção de dente extraído (esquerda) e secção de dente restaurado
com Enamel plus HFO (direita). É claramente visível que o compósito
fluorescente Enamel plus HFO reage excelentemente à luz.

Fig. 1. A árvore de cores do Enamel plus HFO New Generation
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1. Vita® es una marca registrada por Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. K.G. Bad Säckingen-D. 



Fig. 6. Esmalte G.E.1 
Baixo valor � paciente idoso

Fig. 7. Esmalte G.E.2 
Médio valor � paciente adulto

Fig. 8. Esmalte G.E.3 
Alto valor � paciente jovem

Fig. 3. Paciente idoso Fig. 4. Paciente adulto Fig. 5. Paciente jovem

Esmaltes
O esmalte reflete, absorve e transmite a luz para o corpo dentinário interno. Os prismas do esmalte
possuem uma alta translucidez, permitindo assim que a luz passe  facilmente; a substância
interprismática e a camada proteica, tendo baixa translucidez, criam uma difusão interna da luz e
transferem-na para o corpo dentinário. 

O grau de translucidez do esmalte natural está intimamente relacionado com a espessura e o
grau de mineralização, que determina o valor ou brilho do dente. Esmalte espesso, típico na
criança, tem uma baixa translucidez e muita luminosidade, enquanto que o esmalte fino demostra
alta translucidez e baixa luminosidade. Nos dentes da criança é evidente uma rica macro e micro
textura, sinal de esmalte espesso, com elevado valor. Os dentes dos pacientes adultos estão algo
desgastados: por esta razão a micro textura de superfície está praticamente ausente, o esmalte
é menos espesso e mais translucido comparado com os dentes das crianças, apresentando um
valor médio. No caso de idosos, tanto a macro como a micro textura estão ausentes e a perda
de espessura de esmalte devido ao desgaste reduz grandemente o valor do esmalte.

Para estes três níveis de valor do esmalte, três tonalidades de Esmalte Genérico (GE) estão
disponíveis para reabilitar as três situações mais recorrentes na clínica, sendo estas o esmalte do
idoso com GE1 (baixo valor), o esmalte do adulto com GE2 (médio valor) e o esmalte da criança
com GE3 (alto valor). Podem-se obter combinações ilimitadas de valor e translucidez ao misturar
estas tonalidades, garantindo o sucesso mesmo nos casos mais complexos. 

O comportamento das massas de esmalte nos sistemas de composito fotopolimerizáveis é
exactamente o oposto do esmalte natural. Neste, o valor é directamente proporcional á
espessura de esmalte; pelo contrário, nos compósitos, qualquer aumento na espessura do
esmalte provoca um “efeito vítreo” que está relacionado com uma diminuição do valor, porque
o índice de refracção é diferente do esmalte natural. Por esta razão recomendamos a
estratificação de Esmaltes Genéricos em camadas de cerca de 0,3 a 0,4 mm de espessura. 
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Opalescentes e esmaltes intensivos
Só por si os esmaltes genéricos não conseguem reproduzir todas as formas de translucidez
existes no esmalte natural, e que são típicas da sua complexa estrutura. Observando
atentamente os dentes naturais é possível distinguir, no esmalte, pelo menos três formas
diferentes de translucidez. Assim, foi necessário desenvolver pelo menos três massas: uma com
baixa translucidez (esmalte intensivo), uma com média translucidez (esmalte genérico) e
uma com alta translucidez (esmalte opalescente). Brancos intensivos e esmaltes opalescentes
têm sempre que ser aplicados por cima ou no interior da dentina e cobertos por esmalte
genérico; por esta razão podem ser considerados como caracterizações do esmalte genérico,
que é o material mais parecido com o esmalte natural.

Opalescência
As caracteristicas de translucidez do esmalte dão origem ao fenómeno de opalescência, que é o
aspecto iridiscente de um meio transparente que é iluminado por radiação visível policromática, como
por exemplo a luz solar. Para produzir este fenómeno um corpo deve ter um alto grau de translucidez.
O diâmetro das partículas de pó atmosférico dão origem às cores do céu, na medida em que
absorvem, filtram e devolvem os comprimentos de onda de volta ao ambiente dispersando-os em
todas as direcções; esta luz dispersa origina a cor azul do céu, a cor amarela do sol ao meio-dia e a
sua cor vermelha ao nascer e ao pôr-se. Para se obter um material compósito opalescente, as suas
massas devem ser altamente translúcidas e possuir partículas de carga opacas e muito finas, que
estejam bem distríbuidas e não densamente concentradas na matriz orgânica; esta carga especial
filtra a luz originando  a cor  Azul Opalescente Natural ou Opalescence Blue Natural (OBN) que
reproduz a opalescência natural típica da zona incisal. Opalescência aparece em diferentes formas
(mamelões, mamelão split,comb,janela e ponto) e em diferentes tonalidades (âmbar, azul, cinzento)
como descrito nas secções seguintes.

Intensificadores
Os brancos intensificadores  (IM, IW) são usados para outras caracterizações de esmalte (cristas
e cúspides) e são colocadas no interior do esmalte genérico de superfície.

Fig. 9. 10. 11. Substituição de restaurações inadequadas num paciente jovem; as novas restaurações são bem integradas
graças aos brancos intensificadores e aos esmaltes opalescentes azuis e âmbar.

Fig. 12. 13. Brancos intensificadores e incisais opalescentes: detalhes ao microscópio
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1.  Esmalte genérico 
2. Esmalte opalescente (OBN) 
3. Glass Connector
4. Cuerpo dentinal 

Esquema de construcción de la 
opalescencia en forma de mamelones



Croma
7 DENTINAS UNIVERSAIS

UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) - UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
A dentina fluorescente do Enamel plus HFO reage excelentemente com a luz, da mesma
forma que o dente natural.

Valor
3 ESMALTES GENÉRICOS

G.E.1 (baixo valor) - G.E.2 (medio valor) - G.E.3 (alto valor)
Translucidez e brilho calibrados com o esmalte natural (diferente valor consoante a idade do
paciente)

Intensificadores
2 ESMALTES BRANCOS INTENSIFICADORES

I.M. (Intensive Milky: saturação branca quente e forte) - I.W. (Intensive White: saturação fria e branca.)
Os brancos intensificadores são utilizados em várias caracterizações do esmalte de superfície.

Esmaltes Opalescentes
1 ESMALTE OPALESCENTE UNIVERSAL

O.B.N. (opalescent blue natural)

3 ESMALTES OPALESCENTES PARA CARACTERIZAÇÃO E CASOS ESPECIAIS

O.W. (branco) - O.A. (âmbar) - OG (cinzento para casos especiais)

Os esmaltes opalescentes naturais OBN, OG e OA, reproduzem a opalescencia incisal natural.
Os esmaltes opalescentes âmbar (OA) e branco(OW) são também utilizados em caracterizações tipo 1, 2, 3.

Caracterizações
6 PIGMENTOS FLUORESCENTES

branco, amarelo, laranja, azul, castanho, castanho escuro
Os pigmentos intensificadores e OW, IW, IM, AO são também usados para reproduzir      
caracterizações ( saturações internas e cracks)
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As cinco dimensões de cor do dente
O Enamel plus HFO é um sistema racional, constituído por cinco tipos de massas (dentinas, esmaltes
genéricos, esmaltes opalescentes, esmaltes intensivos, pigmentos) que reproduzem as cinco
dimensões da cor natural do dente (fig 14), segundo a técnica do Dr. Lorenzo Vanini.

Fig. 14.



Registo de Cor

1. BC = Croma Básico
Considere 4 cromas básicos (1, 2, 3, 4) que são obtidas pela estratificação de 7 dentinas
(UD1, UD2, UD3, UD3,5, UD4, UD5, UD6). As zonas do dente mais apropriadas para o estudo
desta dimensão são a zona cervical e o terço médio.

2. V = Valor
Considere 3 valores (1, 2, 3) que correspondem a esmaltes com pouco (1), médio (2) e alto valor (3). Estes
três números estão escritos no Colour Chart com cores desde o cinzento (1) ao milky white ou branco
leitoso (3), para relembrar ao utilizador a sua relação com o valor. As massas correspondentes são GE1
(1), GE2 (2), GE3 (3). A zona do dente mais apropriada para o estudo desta dimensão é o terço médio.

3. I = Brancos Intensificadores 
Os números 1, 2, 3, 4 referem-se á classificação pela forma reproduzida nas costas do Chart. O
utilizador tem de seguir esta classificação ao escolher a cor. W-M indica as tonalidades de branco
que podem ser encontradas num dente natural: w é um branco frio, enquanto que m é um
branco mais quente e leitoso. As massas do sistema que podem ser utilizadas para reproduzir
estas dimensões são IW (branco frio) e IM ( branco quente). Os branco intensificadores podem
ser usados em qualquer zona do dente ( terços cervical, médio e incisal)

4. O = Opalescencia
Os números 1, 2, 3, 4 , 5 referem-se à classificação pela forma reproduzida nas costas do mapa.
O utilizador tem de seguir esta classificação ao escolher a cor. B-G-A indicam as tonalidades das
opalescências que podem ser encontradas no dente natural: B (azul), G (cinzento), A (âmbar).
As massas que devem ser usadas para reproduzir estas dimensões são OBN (azul), OG (cinzento) e
AO (âmbar). A opalescência apenas afecta o terço incisal do dente (área interproximal e
marginal).
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Instruções para uma correcta utilização do
Colour Chart (mapa de cores)
Colour Chart e o guia de cor Enamel plus HFO, produzidos
com compositos originais, são elementos únicos para a
escolha de cor. Devido à forma de cunha dos guias de cor
é possível simular camadas de diferentes espessuras.

As cinco dimensões da cor têm que ser determinadas pela
ordem indicada no colour Chart.



Fig. 15. Registro das dimensões da côr nas várias três áreas do dente
(terço cervical, médio e incisal)

Secção de dente natural
onde a camada proteica
entre o esmalte e a dentina
é muito evidente (à
esquerda) comparada
com uma secção de dente
construído com Enamel
plus HFO onde a camada
de Glass Connector
modela a difusão interna
de luz de uma forma
muito natural

Glass Connector

O Glass Connector é um corpo muito fluido, com grande elasticidade e com difusão de luz
calibrada que reproduz a camada proteica do dente natural. O Glass Connector pode ser
utilizado em restaurações directas e indirectas (inlays, onlays, facetas) e deve ser colocado numa
fina camada (menos de 0,1mm) entre o esmalte e a dentina, utilizando um pequeno pincel. O
Glass Connector aumenta a difusão de luz interna, reforça a fluorescência do corpo dentinário,
reduz a diminuição do valor característica das massas vítreas e cria uma camada elástica entre o
esmalte e a dentina que diminui a tensão interna resultante da polimerização.
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5. C = Caracterizações
Os números 1, 2, 3, 4 5, referem-se á classificação por forma reproduzida nas costas do mapa.
O utilizador tem de seguir esta classificação ao escolher a cor. Cada número é escrito com as mesmas
tonalidades que podem ser encontradas nos dentes naturais. W-A-Y-B indicam e relembram ao
utilizador as tonalidades dos dentes naturais (branco, âmbar, amarelo, castanho). As massas deste sistema
de compósito que devem ser usadas para reproduzir estas dimensões são OW (branco ténue),
IW (branco frio), IM (branco leitoso), OA (âmbar), SW (branco intenso), SY (amarelo intenso) e
SB (castanho intenso). Caracterizações tipo 1 e 3 são típicas do terço incisal do dente;
caracterizações do tipo 2 afectam o terço médio e cervical, enquanto os tipos 4 e 5 podem ser
vistos nas três regiões (terço cervical, médio e incisal).



Técnica de estratificação anatómica de Dr. L. Vanini

Para maximizar as caracteristicas do Sistema Enamel plus HFO, nós sugerimos seguir a técnica
de estratificação anatómica do Dr. Lorenzo Vanini; qualquer outra técnica de estratificação que
não respeite a anatomia do dente natural vai limitar consideravelmente a performance estética
do sistema. Para seguir a técnica de estratificação anatómica, primeiro é reconstruída a parede
lingual, depois o corpo dentinário interno e o esmalte vestibular.

A parede de esmalte interproximal é
construída usando o esmalte genérico.

Uma fina camada de Glass
Connector é aplicada na superfície
interna do esmalte genérico.

O esmalte lingual é aplicado por
meio de uma matriz de silicone,
usando o Esmalte Genérico (GE1,
GE2, GE3).

Para obter uma composição cromática
natural, na construção do corpo dentinário
interno são utilizados três cromas
diferentes. Começe com a saturação
básica e aumente duas tonalidades
(exemplo para a saturação básica UD2:
tonalidade do corpo dentinário UD2,
UD3, UD4) de forma a compensar a
menor saturação devida à transição do
compósito da fase gel para a fase vítrea e
a dessaturação causada pelo esmalte
genérico. O croma mais elevado (UD4) é
utilizado a partir da margem da cavidade.
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Este é então recoberto pelo croma
intermédio (UD3).

Finalmente o croma básico (UD2)
cobre os cromas subjacentes.
Utilizando esta “técnica em
camadas ou fatias” é possivel
uma rica e natural composição
cromática.

O corpo dentinário completado é
coberto por uma fina camada de
Glass Connector. 

O esmalte opalescente (OBN) é
aplicado entre os mamelões, na
área incisal de forma a reproduzir a
opalescência interna.

Os brancos  intensificadores (IM,
IW) são colocados e as caracterizações
são reproduzidas com os materiais
opalescentes e com os pigmentos.

Finalmente o esmalte vestibular é
aplicado, devendo incluir os
esmaltes genéricos (GE1, GE2,
GE3)   
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Técnica Directa

a) Ataque ácido ao esmalte: ácido ortofosfórico em gel a 37%; os tempos de aplicação são
iguais aos usados com o substrato dentinário (30”, 60”);

b) Ataque ácido à dentina: ácido ortofosfórico a 37%; tempos de aplicação recomendados: dentina
vital 30”, dentina esclerótica ou não-vital 60”. O ataque ácido total remove completamente a
smear layer, provoca a desmineralização da dentina e abre os túbulos dentinários;

c) Sucção do ácido, lavagem e aplicação de um sistema adesivo de nova geração (Enabond);
seguido de polimerização;

d) Se a parede lingual também tiver que ser construída, é recomendado o fabrico de uma
matriz de silicone. Depois do fabrico da matriz (através da impressão da restauração
provisória ou de enceramento levado a cabo no laboratório), o clínico pode começar a
aplicação do material fora da cavidade oral; uma porção de esmalte genérico é aplicada
directamente na matriz, disposta numa fina camada com a ajuda de um pincel. Ao fazer
isto é aconselhado ao clínico desligar a luz do candeiro do equipamento, para evitar a
polimerização precoce do compósito (Fig17);

e) Tendo sido o esmalte genérico adaptado na superfície da matriz, esta é levada à sua
correcta posição na boca;

Fig. 22.
Reconstrução das áreas vestibulares
com GE3 e caracterização com IM

Fig. 23. 
Reconstrução polida com pasta de poli-
mento Enamel plus Shiny

Fig. 24. 
Vista palatina da restauração

Fig. 16.
Fractura de Classe IV numa criança

Fig. 17. 
Estratificação de GE3 directamente na
matriz de silicone

Fig. 19.
Parede lingual polimerizada

Fig. 20.
Reconstrução do esmalte da parede
interproximal e aplicação do Glass Connector

Fig. 21.
Reconstrução do corpo dentinário interno
e do halo incisal e aplicação de G.C.

Fig. 18.
A matriz de silicone é posicionada na
boca
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RECONSTRUCCIONES EN LOS ANTERIORES



Fig. 25.
Caso inicial

Fig. 26. 
Preparação das cavidades

Fig. 27.
Reconstrução das cristas com esmalte
genérico

Fig. 28.
Reconstrução do corpo dentinário

Fig. 29.
Colocação dos esmaltes intensos e do
esmalte genérico

Fig. 30.
Restauração acabada

o compósito é pressionado contra as margens da preparação com um pincel plano. Certifique-se
que o material adere bem á cavidade e polimerize. Após polimerizar, remova a matriz (Fig18-19);

f) Esculpa o esmalte genérico interproximal, e então polimerize. A restauração é transformada, de
cavidade complexa para uma simples. Após completar o esqueleto de esmalte, a camade de alta
difusão é reproduzida através da aplicação de Glass Connector; não coloque esta massa fluída
nas margens, mas apenas no interior, num filme que cobre a parede de esmalte interna (Fig20);

g) Agora pode começar a construção do corpo dentário. Aqui tem de conseguir diminuir a
saturação  gradualmente de cervical para incisal e de lingual para vestibular. Se o croma
básico for UD2, começe  com UD4 na margem mais cervical da cavidade; este tem que ser
coberto com UD3 que se prolonga mais para o bordo incisal. A primeira camada de
dentina estende-se superiormente até à margem de esmalte da cavidade, enquanto as
outras duas camadas preenchem até metade da espessura do bisel no esmalte. Com esta
técnica é perfeita mente possível esconder a margem. Antes de polimerizar a dentina no
terço incisal, os sulcos para os mamelões têm de ser esculpidos (Fig21);

h) A superfície vestibular livre do corpo dentinário é coberta por uma película de Glass
Connector, que é empurrada com a ajuda de um pincel plano e depois polimerizada;

i) O esmalte opalescente (OBN)é inserido nos sulcos entre os mamelões do corpo dentinário.
Empurre sempre o material com um pincel plano. Para caracterizações é também possível
utilizar os esmaltes OW e OA e os Stain Flows (pigmentos).

j) O passo seguinte consiste na aplicação de um branco intensificador (geralmente IM nas
restaurações anteriores e IW nas restaurações posteriores) sobre o corpo dentinário, o qual é
coberto pelo esmalte genérico vestibular. O intensificador tem que ser aplicado numa camada
muito fina, com a forma desejada, e deve ter uma espessura muito reduzida quando
comparada com a espessura do esmalte vestibular (Fig 22); 

k) O último material a ser aplicado é o esmalte genérico vestibular. Com a ajuda de um pequeno
pincel o esmalte é espalhado de forma a conseguir dar o aspecto ideal à superfície. Depois
a restauração é polimerizada, acabada e polida (Fig  22-23).cuada. Se polimeriza y se pasa
a las fases de acabado y pulido (fig.22-23). 
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Técnicas indirectas
O Enamel plus HFO pode ser utilizado indirectamente para restaurações anteriores (facetas: Fig
31-40; onlays: Fig 41-51) e posteriores (inlays: Fig52-54).
Os técnicos dentários usam o Enamel plus HFO com a nesma técnica de estratificação dos
modernos sistemas de cerâmica.

Fig. 34.
Modelos de estudo com torqueis 

Fig. 35. 
Colocação de cera como espaçador

Fig. 36.
Estratificação da dentina

Fig. 37.
Facetas acabadas após aplicação de OBN
e GE3

Fig. 38. 
Vista lingual das facetas

Fig. 31.
Central de adulto com restaurações
antigas

Fig. 32. 
Remoção das restaurações antigas e de
cáries secundárias

Fig. 33.
Preenchimento das cavidades com Enamel
plus HFO e preparação para facetas

Fig. 39-40.
Caso clínico antes e depois da aplicação das facetas de compósito
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Fig. 41. 42. 43.
Fracturas complexas. No 1.1 a parede lingual também está fracturada até à crista. Após tratamento periodontal, o 1.1 é
preparado para um overlay e o 2.1 para uma restauração directa.

Fig. 44. 45. 46.
Caso concluído: note a extensão palatina devida à profundidade da fractura

Fig. 47. 48. 49.
Detalhes ao microscópio: as restaurações demostram uma opalescência natural sob vários tipos de luz, enquanto o
Esmalte Genérico com a sua translucidez muito delicada e calibrada está perfeitamente integrado.
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ONLAYS

Fig. 50.
Secção transiluminada 
de um dente natural 
restaurado com uma
faceta em compósito

Fig. 51.
Secção transiluminada 
de um dente natural 
restaurado com uma
coroa em compósito



El sistema composite Enamel Plus HFO ha sido ideado y puesto a punto por el Dr. Lorenzo Vanini, coayudado por los
protésicos Alessandro Tentardini y Franco Monti, con el departamento de investigación y desarrollo de la G.D.F.

Fig. 52. Restaurações em compósito
com infiltrações

Fig. 53. Cavidades preparadas para
novas restaurações

Fig. 54. Inlays em compósito cimentados

INDICACIONES CLÍNICAS

Clase I (todas las cavidades) 
Clase II (cavidades pequeñas y medianas)
Clase III (todas las cavidades)
Clase IV (todas las cavidades)
Clase V (todas las cavidades)

Sellados 
Cobertura vest. Parciales o totales 
Correcciones cosméticas 
Reconstrucciones complejas 

Inlays Clase I (todas las cavidades) 
Coronas 

Inlays clase II (todas las cavidades)
Inlays clase IV (todas las cavidades)
Carillas
Inlays a cobertura
Reconstrucciones muñones protésicos
Puentes sobre metal y fibra de vidrio
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Fig.58. Secção transiluminada de restauração de Classe II em
scompósito em dente extraído

INLAYS

Fig. 55. Restauração complexa com espi-
gão de fibra de carbono e compósito

Fig. 56. Esquema da reconstrução da
restauração

Fig.57. Raio X de controle da restauração

RECONSTRUCCIONES EN MUÑONES PROTÉSICOS.

GE2

UD3

UD4

FLOW

UD4

UD3

IW
IM
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