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INTRODUÇÃO

O preparo dental pode ser definido como o tratamento biomecânico das lesões que 
comprometem os tecidos duros dentais, de forma que as estruturas remanescentes 
possam receber uma restauração que as proteja, seja resistente e previna a rein-
cidência de cárie37 e também pode ser indicado para o restabelecimento da função 
e da estética de estruturas dentais comprometidas.

Greene Vardiman Black, em 1908, foi o pioneiro a idealizar uma sequência lógica de 
procedimentos para a realização de preparo cavitário e muitos de seus conceitos são 
ainda relevantes. Porém, atualmente, os preparos cavitários sofreram significativas 
mudanças graças ao surgimento de novos materiais e técnicas restauradoras. É im-
portante ressaltar que a concepção do preparo cavitário e os detalhes da sua forma 
dependem do material restaurador a ser utilizado11.

O preparo protético pode ser definido como um processo de desgaste seletivo de 
esmalte e/ou dentina em quantidade e áreas pré-determinadas. Ele segue passos 
operatórios pré-estabelecidos, com o emprego de instrumentais selecionados e es-
pecíficos. Tem como finalidade criar espaço para uma prótese individual ou para um 
retentor de prótese fixa ou removível35.

A etapa da preparação de um dente para receber uma futura restauração indireta é 
um dos fatores críticos, que deve ser cuidadosamente planejado e executado para 
permitir a longevidade do tratamento. Este deve restabelecer a função, a fonética e a 
estética, requisitos fundamentais para a satisfação do paciente perante os resultados 
finais de uma reabilitação48.

Apesar de seguir princípios comuns, as exigências são específicas para cada prepa-
ro. Deve-se sempre buscar a personalização em cada situação clínica. O planejamen-
to deve considerar a interação entre os princípios mecânicos, biológicos e estéticos.

PRINCÍPIOS MECÂNICOS

RETENÇÃO E ESTABILIDADE

Convém salientar que retenção e estabilidade são definidas isoladamente, mas sem-
pre estão interligadas e interdependentes. A diferença entre estas propriedades está 
na direção das forças exercidas sobre o preparo.

Retenção é a propriedade de uma restauração resistir ao deslocamento no sentido 
contrário ao seu eixo de inserção, quando submetida às forças de tração. Esta depen-
de, basicamente, do contato existente entre as superfícies internas da restauração e 
externas do dente preparado, denominando-se resistência friccional46 (Figura 01). 
Desta forma, a retenção está intimamente relacionada ao paralelismo obtido pelas 
paredes e pela área preparada. Quanto mais paralelas forem as paredes axiais e 
maior for a superfície de contato, maior será a retenção resultante (Figura 02).
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Grau de convergência das superfícies axiais
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01 A,B › A retenção é dependente do paralelismo de paredes opostas para diferentes restaurações: Restauração extracoronária (A); 
Restauração intracoronária (B).

02 › Ilustração da relação entre retenção e angulação do preparo. Preparos com uma mesma dimensão apresentam diminuição da 
retentividade à medida que se aumenta a angulação do preparo.

BA



78

Sendo assim, parece sensato realizar os preparos da forma mais paralela possível, 
com o objetivo de viabilizar uma melhor retenção friccional. Porém, à medida que 
o preparo se torna mais paralelo, dificulta-se o procedimento de cimentação das 
próteses. Isto se deve à dificuldade de escoamento do cimento. É gerada uma desa-
daptação da peça e uma maior espessura de película do cimento, principalmente nas 
porções oclusais e cervicais dos preparos.

De forma secundária, outro fator que auxilia na retenção é a ação dos cimentos. O 
cimento à base de fosfato de zinco auxilia com o embricamento mecânico, aprovei-
tando as microrrugosidades do preparo e da restauração, e os cimentos ionoméricos 
e resinosos auxiliam por meio da união micromecânica, somada às características 
adesivas. O tipo de cimentação utilizada apresenta efeito direto sobre a cimentação 
das próteses. Foi constatado que a resistência de descimentação em preparos com 
cimentos adesivos apresentou resistência superior aos preparos com cimentos fosfa-
to de zinco e ionômero de vidro5. Um preparo adequado deve apresentar uma incli-
nação de paredes que permita retenção friccional adequada, assentamento completo 
com menor espessura de película de cimento possível e resistência ao deslocamento 
frente aos diferentes esforços mastigatórios (Figura 03).

O grau de convergência será determinado pelas características individuais de cada 
preparo, sendo que dentes com coroa clínica curta necessitam de menor conver-
gência para prover maior retenção e dentes com coroa clínica longa permitem uma 
maior convergência (Figura 04).

Como a retenção friccional depende do contato entre as superfícies do preparo e 
da prótese, quanto maior for a coroa clínica de um dente preparado, maior será a 
superfície de contato e, consequentemente, maior será a retenção final. Desta for-
ma, quando se tem dentes longos, pode-se aumentar a inclinação das paredes para 
obtenção de uma maior convergência oclusal, suficiente para manter a retenção 
adequada. Por outro lado, dentes mais curtos devem ser preparados com paredes 
próximas do paralelismo para manter uma retenção efetiva. Tem sido proposto que 
os dentes anteriores e pré-molares devem apresentar uma dimensão ocluso-cervi-
cal mínima de 3 mm e os molares uma dimensão mínima de 4 mm. Dentes que não 
apresentam essas dimensões mínimas devem ser modificados para aumentar a sua 
retenção através de retenções adicionais23. Goodacre et al. (2001)22 constataram 
ser necessário uma altura de preparo mínima de 3 mm para proporcionar uma re-
sistência ao deslocamento lateral da restauração quando o ângulo de convergência 
oclusal não for superior a 10°.

Em preparos com 5 mm de altura, a mudança de ângulo de convergência de 2° para 
10° diminui em 13,9% a área de superfície. O aumento de apenas 1 mm na altura do 
preparo resultou em considerável ganho em área de superfície. Uma vez que aumen-
ta a área de superfície, o aumento da altura dos preparos e a diminuição da angula-
ção podem resultar em melhoras na função do agente cimentante, na resistência ao 
deslocamento lateral e na retenção das próteses fixas9 (Figura 05). 
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03 A,B › Os cimentos apresentam ação 
secundária na retenção. Porém, a rea-
lização adequada desta etapa é funda-
mental na longevidade do tratamento 
restaurador.

04 A,B › Relação existente entre altura 
e angulação do preparo: Dentes mais 
curtos devem possuir menor Ø (A); 
Dentes mais longos devem possuir 
maior Ø (B).

05 A-D › Relação existente entre área 
superficial e retentividade do preparo. 
Em um mesmo dente, um preparo par-
cial apresenta menor retentividade do 
que um preparo total: Preparo para co-
roa parcial (A); Preparo para coroa total 
(B). Em dentes com a mesma altura, um 
mesmo preparo em pré-molar apresenta 
menor retentividade do que um preparo 
em molar: Preparo para coroa total em 
pré-molar (C); Preparo para coroa total 
em molar (D).

A

A
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C

B

B

B

D
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O fator angulação do preparo ou convergência oclusal total foi um dos primeiros as-
pectos do preparo para coroas totais a receber recomendação específica. Os ângulos 
de convergência entre superfícies opostas de um preparo para coroa total influen-
ciam em sua retenção e resistência à rotação, sendo o ângulo teoricamente ideal 
situado entre 2° e 4°. Em razão da dificuldade em acomodar uma coroa quando se 
dispõem desses ângulos e da dificuldade de execução clínica, consideram-se aceitá-
veis ângulos entre 2° a 22° 22,45,55,66. Analisando coroas confeccionadas por um siste-
ma CAD/CAM, através da comparação entre diferentes angulações de convergência 
oclusal (12° ou 20°) e diferentes alturas de preparo (4 ou 6 mm), foi demonstrado 
que preparos com ângulo de convergência de 12° tiveram melhor adaptação interna, 
comparados aos preparos com 20° 38.

A busca por preparos bem executados exige destreza e atenção por parte do profis-
sional. Estudos relatam uma significativa variação de valores de convergência (entre 
14° e 20°) na confecção de preparos por profissionais3,5,57.

A estabilidade é a propriedade de um preparo evitar o deslocamento de uma restau-
ração frente às forças oblíquas. Estas podem levar à rotação da restauração, como 
ocorre durante o ciclo mastigatório ou na presença de hábitos parafuncionais. Pre-
paros com alto grau de convergência ou curtos podem ser submetidos às forças de 
remoção em várias direções. Quanto mais curto for o preparo, maior importância terá 
o ângulo de convergência oclusal. Todas as medidas tomadas para limitar a liberdade 
de movimentos das restaurações submetidas às forças de torção e rotação em um 
plano horizontal irão aumentar sua estabilidade. Para se obter estabilidade em um 
preparo, pode-se lançar mão de duas alternativas: diminuição da convergência das 
superfícies e adição de sulcos às superfícies oclusais (Figura 06).

Shillingburg et al. (2007)55 sugerem que o comprimento do dente seja sempre maior 
do que a sua base para garantir maior estabilidade. Pegoraro et al. (2004)46, com 
base nos princípios da relação altura/largura do preparo, descrevem que se a largura 
for maior do que a altura, maior será o raio de rotação, não havendo estabilidade ade-
quada. Para uma mesma altura, coroas com diâmetros maiores apresentam menor 
estabilidade comparativa (Figura 07).

Algumas teorias explicam a relação existente entre angulação, diâmetro e altura do 
preparo com a retentividade e estabilidade da restauração. Segundo Lewis e Owen30, 
ao traçar uma linha perpendicular à linha que forma a parede axial do preparo, a 
partir do centro de rotação localizado na extremidade oposta do preparo, tem-se um 
ponto de interseção “B”. Todos os pontos localizados acima de “B” são estabiliza-
dores. Outra teoria também aplicável foi proposta por Zukerman70, onde se faz uma 
circunferência de diâmetro referente à base do preparo e todos os pontos, localiza-
dos acima da interseção “B”, entre a circunferência e a parede axial do preparo, são 
estabilizadores (Figura 08).
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06 A-C › Para que o deslocamento de uma coroa não ocorra, é necessário que o ponto tangente se situe abaixo da 
metade da coroa: A alta angulação do preparo faz com que a coroa apresente baixa resistência ao deslocamento; isto 
pode ser verificado pelo posicionamento do ponto tangente, localizado acima da metade da coroa (A); Uma alternativa 
para corrigir a angulação é através da redução do diâmetro da base, tornando as superfícies mais paralelas e melho-
rando a estabilidade (B); Outra alternativa para melhorar a estabilidade é a realização de sulcos adicionais, criando 
arcos de deslocamento menores (C).

07 A,B › Relação existente entre altura e diâmetro do preparo: Dente com menor diâmetro (A); Dente com maior diâmetro (B).

08 › Ilustração das teorias de Lewis e Owen30 e Zukerman70.
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Sempre que possível, os dentes devem ser preparados de modo que apresentem ir-
regularidade circunferencial. Quando os dentes são anatomicamente reduzidos, apre-
sentam formas geométricas características. Por exemplo, quando molares superiores 
são preparados e vistos oclusalmente, eles têm uma forma romboidal; os molares 
inferiores têm uma forma retangular, e a maioria dos pré-molares e dentes anteriores 
possui uma forma oval. Estas formas produzem a irregularidade circunferencial23. O 
valor dessas irregularidades foi avaliado comparando as áreas de estabilidade de 
preparos cônicos e piramidais. Os preparos piramidais apresentaram resistência au-
mentada24. Portanto, é importante preservar os “cantos” de um preparo. Quando os 
dentes preparados não têm “cantos”, devido à sua morfologia ou condição existente, 
eles devem ser modificados através das retenções adicionais que conferem resistên-
cia às forças de deslocamento.

Todos os meios que possibilitam o aumento das superfícies de contato resultam no 
aumento da retenção e são denominados meios de retenções adicionais. Podemos 
citar: sulcos, caixas e orifícios para pinos10 (Figuras 09 e 10). 

09 › Confecção de sulcos adicionais. 
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10 A-D › Os sulcos devem apresentar as margens levemente 
arredondadas (A); Vista oclusal de um mesmo dente prepa-
rado sem e com irregularidade circunferencial, exemplo de 
aplicação dos sulcos adicionais (B); A diferença de desgaste 
entre uma coroa parcial e total gera diferença na estabilidade 
da restauração, os sulcos adicionais são uma alternativa para 
aumentar a estabilidade (C,D).

A

D

B

C
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Um aspecto interessante do sulco é que se o sentido de rotação forma um arco 
distante de uma das paredes do sulco, o arco na outra parede faz a estabilização, for-
necendo resistência nos dois sentidos de movimentação (Figura 11). A estrutura do 
dente em que é colocado o sulco deverá suportar forças para impedir a rotação da 
coroa, por isso deve-se buscar regiões estruturalmente sólidas45. Outra alternativa é 
a reconstrução de paredes perdidas através de núcleos de preenchimento em resina 
composta e ionômero de vidro (Figura 12). 

Sulcos e caixas também apresentam grande importância no auxílio da determinação 
de um único eixo de inserção para a prótese. Toda restauração com mais de um eixo 
de inserção apresenta um prognóstico inferior. Uma única via de inserção significa 
que a restauração só apresenta um caminho para ser assentada ou removida do pre-
paro (Figura 13). Estas alternativas são de grande importância visto que muitas vezes 
nos deparamos com situações limitadas de preparos.
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11 › Princípio mecânico de ação 
dos sulcos.
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13 A-C › Diferentes situações de inserção: Coroa com adequada angulação e um único eixo de inserção (A); Coroa com angulação 
elevada de diferentes eixos de inserção (B); Coroa com angulação elevada e sulcos adicionais e um único eixo de inserção (C).

A

A

B

B

C
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RESISTÊNCIA

Levando em consideração que a cavi-
dade oral apresenta diversas forças de 
magnitudes e direções diferentes, faz-se 
necessário que a prótese apresente re-
sistência suficiente para suportar estas 
forças de forma que não ocorram fratu-
ras, deformações ou deslocamentos. O 
preparo deve ser executado de forma 
que permita a obtenção de uma res-
tauração com espessura suficiente para 
resistir aos esforços mastigatórios. A re-
dução dental necessária para uma boa 
estabilidade estrutural irá depender do 
material restaurador de escolha. 

A estabilidade estrutural diz respeito à 
espessura mínima de material neces-
sário para a prótese resistir à ação de 
cargas mastigatórias sem que haja de-
formação35. Acredita-se que, para restau-
rações metálicas, um desgaste que per-
mita uma espessura oclusal de 1,0 mm 
seja suficiente para receber e transmitir 
as cargas oclusais às demais estruturas 
dentárias. Quando o metal é combinado 
com a porcelana, em uma coroa metalo-
cerâmica, este desgaste deve ser de 1,3 
a 2,0 mm para se conseguir a resistên-
cia adequada para a porcelana. Já para 
restaurações totalmente cerâmicas, deve 
existir espaço suficiente para receber de 
1,5 a 2,0 mm de material. Uma espes-
sura inadequada ou uma carga oclusal 
exagerada pode gerar deformações ou, 
no mínimo, tensões que resultam no des-
locamento da peça (Figura 14). 

14 A-C › Espessura de desgaste adequada de acordo 
com o material: Coroa metálica (A); Coroa metalocerâ-
mica (B); Coroa totalmente cerâmica (C).

A

B

C



p r i n c í p i o s  d o s  p r e p a r o s

CAP

03

87

Os dentes devem ser uniformemente 
reduzidos, facilitando assim a obtenção 
de uma prótese com forma e estética 
adequada. A redução uniforme facilita 
o trabalho do técnico de laboratório na 
criação de restaurações estéticas onde 
a cor e a translucidez apresentem se-
melhança com o dente natural. A unifor-
midade de redução também promove a 
confecção de próteses com contornos 
normais23. Já a redução tecidual defici-
tária pode levar ao prejuízo estético e 
à fragilidade da restauração por falta 
de material. A tentativa de correção do 
desgaste inadequado gera uma restau-
ração com sobrecontorno, causando 
um prejuízo biológico (Figura 15).

15 › Desgaste inadequado, causando 
sobrecontorno marginal.
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A espessura oclusal deve ser cuidadosa-
mente verificada nas áreas das cúspides 
de contenção cêntrica (vestibulares infe-
riores e palatinas superiores) e nas fos-
sas, onde a incidência de forças é maior. 
É importante destacar que o desgaste 
oclusal deve acompanhar a anatomia 
existente, envolvendo sulcos e fossas, e 
reproduzindo os planos inclinados bási-
cos, viabilizando uma adequada morfo-
logia oclusal da prótese (Figura 16). As 
paredes axiais de uma prótese devem 
restabelecer o contorno anatômico do 
dente envolvido e o preparo deve viabi-
lizar este processo. Estas paredes tam-
bém desempenham o importante papel 
de transmitir os esforços mastigatórios 
para as regiões cervicais dos preparos.

Os ângulos dos preparos devem ser ar-
redondados para  aumentar a resistência 
das próteses cerâmicas e facilitar as eta-
pas laboratoriais de fabricação e ajuste 
das restaurações metálicas (Figura 17). 
Ângulos agudos, localizados onde as 
superfícies dos dentes se encontram 
preparadas, funcionam como regiões 
de concentração de tensões41. O arre-
dondamento destes ângulos aumenta a 
força das coroas totalmente cerâmicas. 
Coroas totalmente metálicas e metalo-
cerâmicas não apresentam aumento da 
resistência, mas apresentam maior faci-
lidade para confecção de modelos e de 
padrões de cera sem retenção de bo-
lhas. A presença de bolhas nas infraes-
truturas pode impedir o assentamento 
completo da restauração se não forem 
detectadas e removidas. Além disso, 
caso ocorram, são mais fáceis de detec-
tar e remover quando os ângulos dos 
preparos estão arredondados23.

17 › Preparo com ângulos arredondados.

16 A,B › Desgaste inadequado, sem considerar a anatomia (A); 
Desgaste adequado, considerando a anatomia (B).

A

B
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Princípios Biológicos

PRESERVAÇÃO DO ÓRGÃO PULPAR

Os objetivos de uma reabilitação estão em não causar maiores danos, minimizando a 
sensibilidade pós-operatória e preservando a vitalidade pulpar antes de restabelecer 
a forma e a função dentária13,52.

A polpa dentária é um tecido único e a sua importância na longevidade e no prog-
nóstico em longo prazo do dente é frequentemente ignorada. É o único tecido que 
se localiza em uma câmara que proporciona proteção mecânica e biológica. Se esta 
estrutura perde sua integridade, a ameaça ao tecido pulpar aumenta pela presença 
de cáries, fissuras, fraturas e desadaptação das margens das restaurações, que ser-
vem como meio para a penetração de microrganismos e suas toxinas67.

A reação do tecido pulpar ao preparo dental para restaurações diretas e indiretas é 
alvo de constante preocupação durante a execução de reabilitações protéticas69. A 
espessura de dentina remanescente, após o preparo dental, tem demonstrado ser um 
fator crítico na possível proteção pulpar decorrente da agressão gerada pelo preparo 
dental39. Estudos apontam uma variação de 1 a 2 mm de dentina remanescente como 
suficiente para impedir o dano pulpar44,58,59 (Figura 18).

18 › Estrutura dentinária remanescente 
após o preparo dental, apresenta gran-
de importância na proteção pulpar.

GENGIVA

POLPA

DENTINA
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Durante o preparo de um dente para a posterior instalação de uma coroa total são 
expostos cerca de 30.000 a 40.000 túbulos por mm2 de dentina, totalizando cerca 
de 1 a 2 milhões de túbulos dentinário expostos20  (Tabela 01) (Figuras 19 e 20).
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19 › Desenho esquemático da 
estrutura tubular.

20 › Fotomicrografia de dentina 
profunda (1000x).

DISTÂNCIA DA POLPA (mm) NÚMERO MÉDIO DOS TÚBULOS 
(x10.000/mm2) DIÂMETRO MÉDIO DOS TÚBULOS (µm)

0 45 2,5

0,1-0,5 43 1,9

0,6-1,0 38 1,6

1,1-1,5 35 1,2

1,6-2,0 30 1,1

2,1-2,5 23 0,9

2,6-3,0 20 0,8

3,1-3,5 19 0,8

Adaptado de Garberoglio & Branström, 197620
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