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D E TA L H E S  Q U E  FA Z E M  A  D I F E R E N Ç A

METAL FREE

David Morita

Hoje em dia existe um leque de 
possibilidades para a prática de 
reabilitação estética utilizando os 
diversos recursos em metal free. 
Estes recursos variam desde uma 
simples faceta em troquel refra-
tário até o uso de equipamentos 
modernos (CAD/CAM) para a con-
fecção de um coping cerâmico. Isto 
torna o trabalho técnico cada vez 
mais versátil porém mais cuidado-
so no que  diz respeito aos anseios 
estéticos tanto do paciente como 
do cirurgião-dentista. Por isso, o 
técnico deve cada vez mais tomar 
conta dos detalhes para que tudo 

saia a contento de todos. Ou seja, 
serão os detalhes que farão a dife-
rença no trabalho que se pretende 
entregar. As informações chegam 
cada vez mais rápido para todos 
e precisamos ficar atentos ao que 
pode elevar a qualidade de nossos 
trabalhos e colocá-los em prática 
para melhorar a qualidade, esti-
mulando o nosso cliente a confiar 
cada vez mais em nosso trabalho. 

Quero, através deste capítulo, esti-
mular o técnico e o cirurgião-den-
tista a perceberem que um pouco 
mais de atenção pode gerar muita 

satisfação na entrega de um tra-
balho, fazendo com que o prazer 
tome conta enquanto fazemos 
uma restauração.

Como o tema é abrangente, não 
conseguiria descrever os assun-
tos relacionados ao mesmo  obti-
dos somente através de um caso. 
Terei  que utilizar vários casos e 
extrair de cada um deles o que 
desejo compartilhar com vocês 
leitores. Praticamente trata-se de 
dicas que faço questão de deixar 
aqui registradas para que todos 
façam uso dessas informações.
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CASO 1 - COROAS EM DISSILICATO DE LÍTIO SOBRE IMPLANTES 
NOS ELEMENTOS 12 E 22

Dra. Katia Cerbasi

Paciente jovem com agenesia bilateral dos incisivos laterais superiores. Após 
a espera da osseointegração dos implantes fui chamado para repor os ele-
mentos com coroas em dissilicato de lítio (e.max press Ivoclar Vivadent) es-
tratificadas. No primeiro contato com a paciente fiz uma  captação de foto-
grafias para auxiliar na elaboração das restaurações definitivas (Figura 01).

 A eleição da cor predominante foi realizada utilizando a escala Vita Classical. Mas os 
detalhes de cores são definidos sempre com o uso de escalas individuais que o sis-
tema de cerâmica oferece. Quem deseja oferecer trabalhos personalizados precisa 
obedecer certas regras, caso contrário  os resultados almejados não serão alcança-
dos. Registre com fotos todas as tomadas de cores, tanto na eleição da cor base da 
restauração, como nas diversas cores presentes no dente que são percebidas duran-
te o procedimento. Use escalas individuais. E lembre-se: anote tudo em uma folha 
à  parte com todas as cores percebidas durante a tomada de cor. Computadores po-
dem projetar imagens com cores que podem não ser fiéis ao que foi percebido pelo 
olho. As anotações ajudarão a confirmar quando houver dúvidas (Figuras 02A-C).

No laboratório, após a obtenção do modelo de trabalho, realizei a pre-
paração do perfil de emergência dos dois elementos tomando o devido 
cuidado para dar um formato ao contorno respeitando as características 
do contorno das cervicais dos elementos (Figuras 03A,B).
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01. Foto inicial do caso.

02. A-C Faz-se a seleção com o auxílio de uma 
escala de cor (A). Com escalas individualizadas a 
tomada de cor é feita para que seja reproduzido 
o máximo de tons presentes na estrutura dental 
(B). Uma foto meramente ilustrativa foi utilizada 
para ressaltar a importância de registrar todas 
as informações de cores obtidas no ato da to-
mada de cor (C). 

03. A,B O modelo ainda íntegro mostra a au-
sência de um perfil de emergência adequado 
(A). Modelo preparado com recorte que se as-
semelhe com o contorno da raiz de um incisivo 
lateral para melhorar o contorno gengival da 
coroa protética (B). 

01

02B 02C

03B

02A

03A
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Na sequência posicionei as coifas plásticas nos pila-
res e preenchi todo o perfil de emergência das coroas 
com Duralay (Polidental - Indústria e Comércio Ltda) 
para facilitar o preenchimento por conta da alta flui-
dez do material. Já com a cera teria certa dificuldade 
por conta da diferença de temperatura entre gesso e 
cera. A cera teria certa dificuldade de preencher o per-
fil corretamente (Figuras 04A,B).

Com uma cera que não deixa resíduos durante o processo de 
calcinação, inicio a escultura dos elementos me preocupando 
com a simetria e a proporção que estes elementos devem ter.

Nesta fase tomo o devido cuidado para reproduzir a 
maior quantidade de características nos dentes para ter 
noção de todas as informações que devo saber quando 
estiver fazendo os elementos em cerâmica.

Um guia de silicona é elaborado para servir de orientação  
para o desgaste das estruturas e também para repor a ana-
tomia com cerâmica durante a fase de aplicação (Figura 05).

Fiz a inclusão dos  elementos  em anéis de silicone que fo-
ram submetidos ao processo convencional de injeção de 
cerâmica, conhecido também como cerâmica prensada. 

Após concluído o processo de injeção, incluindo a remoção do 
revestimento com jateamento, a adaptação é verificada utili-
zando um análogo igual ao que temos no modelo para saber se 
houve um encaixe preciso neste análogo antes de tentar adap-
tar no modelo de trabalho. Devido à ausência de gengiva remo-
vível ficaria muito difícil ajustar a adaptação sem saber, de fato, 
se a peça está com dificuldades de assentar porque tem toque 
no perfil de emergência ou se não esta adaptando porque tem 
interferência interna da estrutura. Por isso faço questão de elimi-
nar as variáveis (Figura 06).

04. A,B As coifas pré fabricadas são instaladas 
sobre os análogos (A). O do perfil de emergência 
é feito com resina para padrões para melhorar o 
preenchimento desta área devido à propriedade de 
escoamento sobre a superfície do gesso. Deve ser 
feito um refinamento com cera  para preencher as 
imperfeições da resina (B).

05. Após o enceramento adequado da coroa é feito 
um guia de silicona para registrar o contorno ana-
tômico a fim de auxiliar na aplicação da cerâmica.

06. A adaptação é verificada em uma réplica do im-
plante antes de ser testada no modelo de trabalho.

04B

05

06

04A
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Sempre que tenho modelos sem gengiva removível realizo um corte no mo-
delo pela palatina, verticalmente, em relação ao análogo, até expor a linha de 
término do componente. Isto me dará condições de verificar se o elemento está 
encaixando até a adaptação máxima da coroa (Figuras 07A,B).

A mesma silicona com a qual  registrei o enceramento é colocada no modelo 
com as coroas monolíticas em posição. Isso me dará a certeza de que a peça 
está totalmente adaptada no modelo e que não sofrerá alteração de posição 
quanto provada na  boca. Nesta etapa uma redução é feita para dar espaço para 
a porcelana que será estratificada posteriormente (Figuras 08A,B). 

07. A,B Uma canaleta é aberta na região palatina 
para expor o término da réplica (A). A adaptação 
das coroas é analisada utilizando a abertura lingual 
do modelo. Por ela podemos perceber se está real-
mente encaixada (B).

08. A,B O mesmo guia que foi criado para registrar 
a anatomia da escultura agora é utilizado para veri-
ficar a adaptação das peças (A). Após o desgaste o 
guia ajuda a verificar se existe espaço para aplica-
ção da cerâmica (B).

07A 07B

08A 08B
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A busca da 09. A-C Para facilitar a aplicação o guia também 

é utilizado (A). Massas de cores variadas são 
aplicadas nas coroas. Massas transparentes são 
aplicadas nas bordas mesial e distal. Os tons 
podem ser dos mais variados. Não existem re-
gras (B). O resultado da variedade  de cores 
presente na aplicação (C).

Na aplicação utilizo diversas camadas com várias cores que o sistema oferece 
para poder reproduzir o máximo de tons que encontramos nos dentes naturais 
(Figuras 09A-C).

Faço o acabamento e o polimento  com rodas siliconizadas impregnadas com 
partículas de diamante para valorizar as texturas e realçar o brilho natural da 
coroa protética. O “overbrilho” em alguns caso deve ser descartado porque 
nem sempre encontramos tal brilho nos dentes naturais. O brilho verdadeiro 
de dente deve ser analisado somente com a superfície do dente seca. O filme de 
saliva impede de visualizar o brilho real do dente. 

A instalação é feita pelo cirurgião-dentista  e as fotos tiradas depois de alguns dias após 
a cicatrização da gengiva (Figuras 10A-G).

09A

09B 09C
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10. A-G As peças finalizadas (A). Foto dos pilares 
instalados sobre os implantes (B). Registro fo-
tográfico imediatamente após a instalação das 
coroas (C). Registro fotográfico do elemento 12 
e 22 dois meses após a instalação (D,E). Fotos 
finais do caso (F,G).

10C

10E

10G

10D

10F

10B

10A
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CASO 2 - REABILITAÇÃO ORAL DO ARCO SUPERIOR COM 
COROAS EM DISSILICATO DE LÍTIO COM ESTRATIFICAÇÃO 
EM TODOS OS ELEMENTOS

 Dr. Luiz Loureiro

Neste caso foi feito um levantamento de mordida seguido de provisórios que foram 
confeccionados pelo CD, o que ajudou muito para atingir o resultado esperado pelo 
paciente. Paciente com autoestima baixa devido aos problemas que tinha com sua 
dentição. A agenesia do elemento 21 era um fator que incomodava muito o paciente, 
que queria voltar a sorrir depois de ter convivido muitos anos com o problema. Esse  
fato é comum para quem trabalha  na área da Prótese. Muito se espera do técnico 
que tem como obrigação estar atento aos anseios do paciente, assim como o planeja-
mento trlhado pelo CD e o TPD. É um típico tratamento que não pode ser executado 
com  pressa. Tudo deve ser feito de forma comedida e cautelosa para não prejudicar a 
saúde e o bem-estar do paciente (Figura 11).

11. Foto inicial do caso.

11
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12. A,C Enceramento diagnóstico (A). Provisórios 
instalados na boca (B). Foto intraoral das duas 
peças provisórias instaladas no paciente para o 
devido levantamento de mordida (C).  

Após inúmeras conversas decidiu-se por um levantamento de mordida seguido 
de enceramento diagnóstico que servirá para dar origem aos provisórios, que 
neste caso foram feitos no consultório pelo próprio CD. Durante a manipula-
ção do provisório o CD já fez algumas correções no que diz respeito a parte 
estética, melhorando-a de acordo com as expectativas do paciente e necessi-
dades funcionais que muitas vezes não conseguimos idealizar somente com os 
modelos de gesso e um articulador (Figuras 12A-C).

Como o provisório é também um protótipo, se utilizarmos ele com as referên-
cias estéticas e funcionais podemos gerar estruturas bem planejadas, facilitan-
do o trabalho de quem vai aplicar a cerâmica. Com uma silicona registro a parte 
palatina de todos os elementos provisórios para saber a área exata da borda 
dos dentes anteriores e posteriores (Figuras 13A,B).

13. A,B Os copings são esculpidos a partir das in-
formações obtidas pela análise dos provisórios 
(A). Os copings devidamente injetados agora já 
podem receber o recobrimento de cerâmica (B).

12A

12B 12C

13A 13B



92

no laboratório de prótese 
e clínica dentária

ExcelênciaEstética
A busca da

Faço sempre a estratificação utilizando o máximo dos recursos disponíveis do 
sistema eleito para o recobrimento obedecendo sempre às indicações dos fa-
bricantes das estruturas. Um fator determinante e que aqui deixo como dica é 
sempre utilizar dentina opaca cromatizada nas áreas proximais para criar um 
efeito de profundidade e, ao mesmo tempo, impedir que aconteça um acin-
zentamento das coroas devido ao fato do material de recobrimento ser muito 
translúcido, causando a insatisfação do resultado esperado (Figuras 14A-C).

14. A-C Após a prova os elementos são glaseados 
(A). As coroas foram instaladas e uma nova peça 
provisória inferior foi confeccionada (B). Sorriso 
do paciente cinco meses depois da instalação 
das coroas superiores e uma nova coroa provi-
sória inferior (C).

14A

14B

14C
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CASO 3 - FACETAS NOS ELEMENTOS 21, 22, 23 E 13 E COROAS NOS 
ELEMENTOS 11 E 12 REALIZADAS COM DISSILICATO DE LÍTIO

Dr. Alfredo Mikail Melo Mesquita

Várias restaurações e o descontentamento com a estética dos seus dentes 
levaram a paciente a procurar um tratamento reabilitador estético. A falta 
de predominância dos incisivos centrais era visível, com  muitas resinas 
tentando repor a estética (Figura 15).

CD então preparou os dentes, moldou e me mandou para que eu fizesse a tro-
quelização e confecção das estruturas. Nas facetas optei pelas pastilhas LT e para 
as coroas MO. Devido ao fato do elemento 11 estar ligeiramente lingualizado, 
acrescentei um pouco de cerâmica de margem, fiz a fundação e depois pigmentei 
a cervical a fim de aumentar o croma nesta região em todos os elementos. A fun-
dação é muito importante e não deve deixar de ser feita (Figuras 16A-E). 

15. Foto inicial do caso.

16. A-E Após os preparos serem feitos, fios para 
a afastamento gengival são devidamente colo-
cados para dar origem a um molde preciso (A). 
Os copings e as facetas são confeccionadas (B). 
A discrepância de tamanho entre os elementos 

11 e 21 é compensada com a aplicação de den-
tina opaca (C). Após a queima já se observa um 
aumento de croma na região cervical (D). Uma 
caracterização é feita nas áreas cervicais para 
cromatizar esta região (E).

15 16A

16B 16C

16D 16E
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Esta aplicação eu iniciei com dentina opaca A1 nas proximais para evitar 
o acinzentamento das restaurações, e  na cervical dentina opaca A2 mo-
dificada com dentina opaca laranja para intensificar o croma nesta região. 
Guiado por um guia de silicone levantei todo o volume das coroas com 
dentina A2 na cervical e A1 nos terço médio e incisal (Figuras 17A-C).

17. A-C Dentina opaca A1 é aplicada nesta região 
para diminuir a passagem de luz (A). Dentina 
opaca A2 acrescida de modificador alaranjado 
em uma concentração de 40% e aplicada na 
cervical de todas as coroas (B). O guia de silico-
ne mantém a massa de cerâmica estável auxi-
liando na construção da cerâmica (C).

17A

17B

17C
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18. A-D A dentina é reduzida e passagem de luz 
é aberta para evidenciar os mamelões (A). Sobre 
a dentina aplica-se uma camada de incisal  para 
dar translucidez a essa região (B). Sobre a incisal 
massas para mamelões são aplicadas para real-
çar os efeitos presentes nas incisais dos dentes 
anteriores (C). Resultado da primeira queima (D).

18B

18C

18D

Sobre a dentina apliquei uma fina camada de esmalte e em cima destas 
duas camadas apliquei transparente opalescente formando uma espécie 
de borda por toda a incisal. Sobrepondo ao esmalte apliquei faixas de 
massas fluorescentes para evidenciar os mamelões. Separei os elemen-
tos e realizei a primeira queima (Figuras 18A-D).

18A
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Na segunda camada apliquei esmaltes opalescentes variando os tons de acor-
do com o valor entre eles. Usei uma lapiseira para facilitar a localização dos 
ângulos das faces dos dentes para melhorar e harmonizar a simetria entre eles. 
Usei borrachas de silicones impregnadas com partículas de diamante para dar 
o polimento final nas peças. Nestas peças não apliquei o glase. Esta é apenas 
uma opção para dar o brilho final nas restaurações em cerâmica. Várias técni-
cas podem ser eleitas para as finalizações das restaurações (Figuras 19A-D).

As peças então foram entregues ao cirurgião- dentista que, após verificar os 
encaixes, a adaptação das restaurações e a aprovação do paciente, realizou o 
protocolo de cimentação adesiva (Figuras 20A-C).

19. A-D É feito um retoque  a partir da análise 
meticulosa do técnico. Linhas são evidenciadas 
para melhorar o contorno das restaurações (A). 
Após a queima de retoque um bom acabamento 
deve ser feito para realçar as cores da aplicação 
(B). Vista lingual das restaurações no modelo 
de contato ou modelo rígido (C). As coroas são 
finalizadas e uma nova verificação é feita antes 
de mandar o serviço ao consultório (D).

19A 19B

19C

19D
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20. A-C Os provisórios são removidos e os prepa-
ros são devidamente limpos para que possam ser 
submetidos ao processo de cimentação adesiva 
(A). As peças foram cimentadas sem que fosse 
feito nenhum ajuste (B). Vista intrabucal (C).

20A

20B

20C
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CASO 4 - FACETAS CERÂMICAS ESTRATIFICADAS SOBRE TRO-
QUEL REFRATÁRIO

Dra. Silvia Masae 

Paciente insatisfeita com a forma dos incisivos centrais e das diversas vezes que 
teve que passar em clinicas odontológicas a fim de reparar com resina a falha no 
comprimento dos mesmos; um  problema que sempre incomodou a paciente e 
por isso a vontade de passar por um tratamento que resolvesse de vez seu pro-
blema. Neste caso a CD preparou os centrais e encaminhou aos meus cuidados 
para que fossem feitos os procedimentos para a construção de duas facetas em 
porcelana. É muito importante a troca de informação para que não aconteça er-
ros que possam prejudicar o resultado final. A tomada de cor do substrato dental 
é fundamental para a  coloração  das facetas a fim de  minimizar a falha de tona-
lidade, causando um resultado estético  ruim  (Figuras 21A,B).

No laboratório dei origem ao modelo mestre e com o auxílio de silicona 
de condensação (Zetalabor - Zermack - Labordental Ltda) registro a ves-
tibular do modelo e a palatina para que sirvam de guias para os futuros 
troquéis de revestimento. Sem estes  guias não teria como adaptar em uma 
posição segura. Existe um sistema de duplicador de troquel em revesti-
mento para ser encaixado neste sistema de troquel. Porém, o pino de zir-
cônia que é utilizado no lugar do pino de latão convencional é colocado no 
revestimento antes da sinterização do troquel em forno de fundição. Isso 
significa que a posição exata dos pinos de zircônia muda em decorrência 
das distorções que o revestimento irá sofrer após a sinterização, fazendo  
com que o troquel de revestimento com pinos em zircônia não encaixe 
perfeitamente na base. Quando forçados a encaixarem, se quebram. Para 
otimizar essa situação quando uso este sistema de duplicador utilizo ape-
nas um pino e um guia para evitar a torção do troquel na base plástica, não 
permitindo que o mesmo gire (Figura 22).
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21. A,B Foto inicial do caso (A). Foto da tomada 
de cor do substrato para auxiliar na composição 
das cores para estratificação (B).

22. Um modelo é confeccionado e guias de sili-
cone são feitos para promover um encaixe nos 
troquéis de revestimento que serão utilizados 
para confeccionar as facetas. 

21B

22

21A
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