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Scanner Extraoral CAD & 
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Barcelona, junho 2018. Para o futuro dos 
laboratórios de próteses dentárias, é importante 
escolher a estratégia adequada. Os sistemas de 
desenho e fabricação digitais adquiriram uma 
grande importância na prática e no laboratório a 
partir do momento em que apareceram no mercado 
porque oferecem grandes vantagens. 

O sistema CAD/CAM é a tecnologia utilizada, 
tanto para o design como para a fresagem de 
próteses dentárias. O CAD (Desenho Assistido por 
Computador ou Computer Aided Design em inglês) 
inclui a digitalização e o design digital de próteses, 

enquanto que o CAM (Fabrico Assistido por 
Computador ou Computer Aided Manufacturing em 
inglês) é o processo de enviar os modelos finais 
para o dispositivo de produção e fabricá-los de 
acordo com a fresagem ou a impressão 3D. 

David Bañuelos, o novo Business Development 
Manager da DGSHAPE By Roland, afirma o 
seguinte: “O sistema CAD/CAM aberto oferece 
múltiplas vantagens para simplificar e otimizar o 
fluxo de produção dos laboratórios de próteses 
dentárias de acordo com as expetativas dos novos 
profissionais”.  
 

www.dgshape.com



A seguir, encontrará as 7 vantagens chave da 
produção digital de próteses dentárias com este 
revolucionário sistema: 

1. MAIS RÁPIDO 
O processo é muito mais rápido do que com o 
sistema tradicional, já que permite realizar mais de 
30 peças por disco com um único equipamento de 
fresagem. 
Enquanto a fresadora está a realizar a fresagem 
de um trabalho, o técnico de prótese dentária 
desenha a peça seguinte. O software desenvolvido 
pela DGSHAPE By Roland permite até gerir vários 
equipamentos a partir de um único computador.   

2. LIMPO E PRECISO 
O resultado alcançado com o sistema digital 
oferece uma estética perfeita e adaptada ao 
paciente. Graças ao sistema digital, consegue-se 
uma elevada precisão das peças finais, evitando os 
erros humanos. 

3. CUSTOS MAIS REDUZIDOS
Este processo requer um menor tempo de 
manipulação e de preparação das peças. Além 
disso, requer menos material para se conseguir um 
resultado ótimo e evita efetuar repetições de peças 
que não se ajustam perfeitamente na clínica.

4. MENOS ERROS, POUPE TEMPO E DINHEIRO 
Se o processo digital - desde a digitalização 
ao restauro de uma peça - é efetuado por um 
especialista, reduz-se a margem de erro e elimina-
se o risco de se perder tempo e dinheiro. 

O fluxo de trabalho digital é um sistema concebido 
para aumentar o volume de negócios. Permite criar 
coroas, pontes, inlays, onlays e mais, de forma 
rentável, com um acabamento realista, estético, 
preciso e duradouro.

5. MAiOR QUALIDADE DE VIDA ÚTIL
O sistema CAD/CAM facilita o dia a dia do técnico 
de prótese dentária, já que enquanto a fresadora 
está a realizar a fresagem de um trabalho, o técnico 
desenha a peça seguinte.  Alguns equipamentos 
de fresagem, como a automatizada DWX-52DCi da 
DGSHAPE by Roland, permitem fresar 24 horas por 
dia, durante os 7 dias da semana.

6. UM  MAIOR PORTEFÓLIO DE REABILITAÇÕES 
Os equipamentos de fresagem permitem manipular 
materiais mais modernos e estéticos, assim como 
zircónio pré-sinterizado, cera, PMMA, gesso, PEEK, 
resina reforçada com fibra de vidro, resina de 
compósito, metal pré-sinterizado CoCr, entre outros. 
 

7. MAIOR SATISFAÇÃO DA CLÍNICA 
Por último, a clínica também beneficia desta 
tecnologia ao conseguir os melhores resultados 
com um menor número de visitas dos pacientes. 

Se deseja saber mais acerca do fluxo de trabalho 
digital, visite: www.dgshape.com
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