
Fig. 1. Situação inicial, imagem intraoral: vista oclusal. Fig. 2. Situação final, imagem intraoral: vista frontal/vista lateral. Coroas, 
facetas e overlays fabricados de compósito nano-híbrido fresado.
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Workflow digital completo com 
Dental Scan integrado e disco 
CAD-CAM nanocerâmico híbrido

a partir de um material compósito híbrido nano-
cerâmico (Grandio disc, A2 Low Translucent, 
VOCO) fresado.

• Preparação também dos dentes do maxilar infe-
rior em conformidade com as regras convencio-
nais para restaurações de cerâmica pura. As face-
tas definitivas 33-43, assim como overlays dos 
pré-molares até ao segudo molar foram feitas de 
um compósito nano-híbrido (Grandio disc, A2 LT, 
VOCO) fresado.

• Para uma excelente adesão, a superfície a fixar 
da restauração foi irradiada com óxido de alumí-
nio (25-50 µm) a 1,5-2,0 bar, tendo sido removi-
do em simultâneo o pó gerado com um disposi-
tivo de aspiração. Para a limpeza das restaurações 
pré-tratadas foi usado um banho de ultrassons. A 
secagem foi feita com ar sem óleo. As áreas inte-
riores das restaurações a fixar foram depois con-
dicionadas com um agente de ligação de silano 
(Ceramic Bond, VOCO).

• Criação de moldes de material sintético nos 
modelos acima mencionados. Deve usar-se um 
molde como forma negativa para a criação de 
um mock-up de um compósito nano-preenchido 
autopolimerizável. O material deverá ser ideal-
mente adequado para coroas e pontes provisó-
rias (Structur 3, A1, VOCO).

• Fixação provisória convencional do mock-up 
com um cimento de polimerização dual e à 
base de compósito (Bifix Temp, VOCO). O 
paciente passou algumas semanas com um 
mock-up provisório na boca para poder testar a 
adaptação à nova dimensão vertical. O mesmo 
foi usado pelo paciente, até este indicar que a 
situação não lhe estava a provocar dores mus-
culares.

• Preparação dos dentes do maxilar superior em 
conformidade com as regras convencionais para 
restaurações de cerâmica pura. A seguir, as 
coroas definitivas nos dentes 16-26 foram feitas 

Descrição do caso
Idade e sexo do paciente: masculino, 44 anos.

Diagnóstico
Graves defeitos generalizados devido a CMD e 
bruxismo com perda da altura de oclusão. Desco-
loração dos dentes, lesão de cárie 35 distal e ligei-
ras alterações periodontais isoladas localmente 
limitadas.

Tratamento
Sequência dos passos de tratamento:
• Aumento da dimensão vertical de oclusão (DVO) 

após leitura intraoral (CS 3500, Carestream Den-
tal) usando um articulador virtual CAD-CAM.

• Criação de modelos com a resina acrílica fotopo-
limerizável e de impressão 3D (V-Print model-
beige, VOCO). Esta ocorre através da exportação 
de ficheiros STL finais de wax-ups à impressora 
3D (Solflex 650, VOCO).
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• Fixação adesiva definitiva das restaurações indi-
retas, onde foram usados o adesivo universal de 
polimerização dual Futurabond U (VOCO) no 
dente e o sistema de fixação de polimerização 
dual (Bifix QM, VOCO) nas áreas interiores das 
restaurações a fixar.

• A polimerização realizou-se com recurso a um 
instrumento de polimerização LED de alta potên-
cia (Celalux 3, VOCO).

Discussão
Atualmente, os tratamentos minimamente invasi-
vos, que têm como objetivo manter o tecido dentá-
rio saudável, são cada vez mais importantes (Stan-
ley, 2018). Fez-se previamente uma visualização do 
objetivo do tratamento para que o tratamento pla-
neado pudesse ser orientado com ajuda de um 
wax-up virtual antes do tratamento e um mock-up 
de diagnóstico criado, que posteriormente pode ser 
utilizado para fins de referência funcional e estética 
(Edelhoff et al., 2016). 

Vantagens especiais 
dos produtos VOCO usados
Structur 3: Graças ao cartucho numa relação de 
mistura 1:1 o fornecimento é simples, rápido e fiá-
vel. O tempo de presa intraoral também é curto. A 
fase elástica permite uma remoção rápida do dente 
preparado. As restaurações provisórias de Structur 3 
dispõem de excelentes propriedades estéticas devi-
do às oito tonalidades e à fluorescência natural e 
brilho. Não é necessário o polimento de brilho, uma 
vez que se obtém uma superfície de restauração bri-
lhante apenas com a remoção da camada de inibi-
ção. As restaurações são muito duradouras devido à 
elevada resistência à pressão e à flexão.

Futurabond U: Como adesivo de utilização uni-
versal para restaurações, tanto diretas como indire-
tas, de materiais à base de metacrilato, facilita mui-
tos passos de tratamento. Oferece uma melhor 
capacidade de aderência do que outros adesivos 
com a mesma tolerância à humidade. Para além 
disso, é compatível com todos os materiais à base 
de metacrilato sem um ativador adicional para DC. 
Com a ajuda da forma de dosagem “SingleDose” o 
Futurabond U pode ser aplicado de forma fácil, 
higiénica e rápida em apenas uma camada (aplica-
ção>secagem>presa em apenas 35 segundos), 
sendo evitada em simultâneo uma evaporação de 

solventes. Consoante as necessidades e os requisi-
tos, são possíveis todas as técnicas de Self-Etch, 
Selective-Etch ou Total-Etch para o dentista. Não é 
necessário um arrefecimento.

Bifix Temp: Cimento temporário translúcido 
com coloração semelhante ao dente para restaura-
ções estéticas. A polimerização dual permite tem-
pos de endurecimento flexíveis (tempo de presa 
máx. 4 minutos) através da utilização de um foto-
polimerizador. Além disso, após uma curta fotopo-
limerização (Tack Curing), o excesso de cimento é 
facilmente removido numa só peça. No caso do 
Bifix Temp trata-se de um cimento sem eugenol 
que, devido a esta característica, se adequa espe-
cialmente bem para a utilização numa fixação 
adesiva permanente (aqui Bifix QM), uma vez que 
não influencia nem limita de forma alguma o seu 
endurecimento. O eugenol pode mesmo dificultar 
o endurecimento de compósitos de cimentação, 
se os mesmos forem usados mais tarde na fase da 
fixação definitiva.

Grandio disc: Os Grandio disc são compostos por 
compósito nano-híbrido e permitem preparações 
minimamente invasivas. O material apresenta 
uma semelhança inigualável aos dentes naturais, 
assim como excelentes valores físicos quanto à 

resistência à flexão e à resistência ao desgaste 
(desgaste dos corpos), devido ao teor de massa de 
enchimento de 86% w/w, sendo uma opção ideal 
para o tratamento de pacientes com bruxismo. 
Através da utilização deste material também se 
consegue uma economia significativa de custos. 
Não há necessidade de aquecimento comparativa-
mente a restaurações de cerâmica pura. A repara-
ção de cerâmica pura prova ser mais difícil. E, por 
fim, Grandio disc é ideal para fresar mesmo com 
arestas finas.

Bifix QM: O Bifix QM é um cimento permanente 
adequado para todos os materiais de restauração 
e apresenta uma excelente adesão em dentina e 
esmalte. A sua radiopacidade é calculada de forma 
a que possa ser reconhecido em imagens de raios 
X. Graças às três colorações disponíveis, providen-
cia uma boa estética. A aplicação com a serin-
ga QM permite uma aplicação eficiente e direta 
sem bolhas.

Fig. 3. Situação final, imagem intraoral: vista oclusal. Reabilitação total com 
restaurações de compósito nano-híbrido fresado.

Fig. 4. Comparação entre a situação inicial e a situação final do maxilar 
superior. A) Situação inicial. B) Situação final, conseguida através de uma 
reabilitação total com coroas de compósito nano-híbrido fresado. 
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Conclusão
Para além das mais modernas tecnologias 
digitais, também os materiais de alta qualida-
de ajudaram a alcançar os resultados visíveis.


