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PORQUE MOTIVO AS RESTAURAÇÕES CAD/CAM EM COMPÓSITO 
OFERECEM VANTAGENS À ROTINA DO CONSULTÓRIO

A s restaurações CAD/CAM produzidas a partir de blocos 
de compósito estão em alta – e tendem a conquistar 

cada vez mais espaço. Os motivos deste sucesso são evi-
dentes: por um lado, encontram-se disponíveis uma série 
de materiais pré-fabricados e de alta qualidade, capazes de 
proporcionar um alto grau de estabilidade. Por outro lado, 
o fabrico em CAD/CAM de peças em compósito permite 
melhorar a sua qualidade e reprodutibilidade, bem como 
uniformizar a sua precisão. Na prática, as vantagens tam-
bém são consideráveis – quer para o médico dentista, quer 
para o paciente: em comparação com as coroas e pontes 
confecionadas em laboratório, as inlays e onlays podem ser 
produzidas com uma rapidez muito maior, numa única ses-
são e no próprio consultório. No que respeita à eficiência, 
não apenas a poupança de tempo é significativa, mas tam-
bém o facto de o procedimento envolver um número menor 
de profissionais1. 

Com a crescente utilização das restaurações CAD/CAM 
em consultório, alarga-se também a gama de materiais dis-
ponibilizados no mercado. Além de um grande número de 
cerâmicas, os blocos de compósito têm recebido especial 
atenção e grande aceitação nos consultórios. A razão dis-
so é a vasta gama de indicações dos materiais à base de 
resina composta. Ao contrário das vitrocerâmicas, os com-
pósitos têm experimentado uma constante ampliação nas 

suas indicações, o que lhes confere importantes vantagens. 
Os materiais de compósito são, por exemplo, perfeitamen-
te adequados para restaurações posteriores produzidas por 
CAD/CAM2,3. Estes proporcionam uma melhor distribuição 
de cargas, podem ser reparados facilmente, possuem pro-
priedades mecânicas semelhantes às da dentina e garan-
tem uma mínima abrasão do antagonista. Uma vez que o 
trabalho não precisa de ser executado por um laboratório, 
é possível poupar tempo e custos. O tempo despendido é 
muito menor do que na confeção de restaurações cerâmicas 
em laboratório, uma vez que não é necessário qualquer pro-
cedimento de queima, um passo trabalhoso e sujeito a erros. 
Outra vantagem em relação aos trabalhos em cerâmica é a 
possibilidade de criar margens muito afiladas e, assim, pro-
porcionar uma grande precisão de adaptação.

As restaurações CAD/CAM também podem ser mais van-
tajosas do que as clássicas restaurações com compósitos 
fotopolimerizáveis, pois: os blocos apresentam um maior 
grau de polimerização e uma porosidade menor; o seu con-
teúdo monomérico é menor; e a qualidade da restauração 
não é tão dependente da habilidade do profissional4. 

Tais caraterísticas devem-se ao processo de fabrico do blo-
co, durante o qual o compósito é submetido a altas pres-
sões e temperaturas. Desse modo, obtém-se a compactação 
das moléculas, bem como uma maior densidade da matriz, 
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Fig. 1. Situação inicial. Fig. 3. Falso coto metálico: situação inicial.

Fig. 5. Preparação do coto concluída.

Fig. 2. Início da preparação e visualização do coto 
dentário.

Fig. 4. Opacificação do falso coto metálico com o Admira 
Fusion x-tra (VOCO).

Fig. 6. Bloco de compósito maquinado (Grandio blocs, 
VOCO).

Fig. 7. Peças finalizadas.

Fig. 10. Vista aproximada das coroas de compósito.

Fig. 8. Coroas adaptadas ao modelo-mestre (técnico de 
prótese dentária: Telmo Rodrigues).

Fig. 11. Coroas cimentadas.Fig. 9. Textura individualizada da superfície. Fig. 12. Sorriso natural: coroas em perfeita harmonia 
com o todo.

graças à redução do número e tamanho dos defeitos. Daí 
advém uma maior dureza e resistência à flexão5,6. 

Outro aspeto a destacar é a maior facilidade para realizar 
o polimento e obter o brilho nas superfícies de restaurações 
já pigmentadas por fatores extrínsecos. Basta utilizar uma 
pasta de profilaxia ou de polimento para finalizar a estética7. 
As vantagens de utilizar blocos de compósito puderam ser 
observadas também no caso clínico descrito a seguir. 

Caso Clínico
Paciente do sexo feminino, de 63 anos, que se apresen-

tou no consultório com queixas relacionadas com a estética 
do seu sorriso. No exame clínico, constatou-se um grande 
número de restaurações em compósito fotopolimerizável 
que apresentavam infiltrações marginais e alterações de cor. 
O tratamento consistiu na substituição das restaurações anti-
gas por materiais novos, mais modernos. Para tanto, esco-
lhemos os blocos de compósito Grandio blocs, da VOCO. n
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