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TRÊS CLASSES DE CERÂMICA SÃO INDICADAS:

1 - Cerâmica dentária convencional: Cerâmica feldspática realizada sobre um tro-
quel refratário ou uma lâmina de platina.

2 - Cerâmica prensada ou injetada: Sistema press.

3 - Cerâmica fresada: Sistema CAD/CAM. 

Apesar de podermos trabalhar com três tipos de cerâmica, devemos ressaltar que:

1- A cerâmica feldspática estratificada, realizada através da técnica do refratário ou ainda 
sobre uma fina lâmina de platina, deve ser vista com mais cuidado pois se trata de uma 
cerâmica menos resistente e requer maior cuidado no seu manuseio, principalmente 
quando for utilizada para a realização de “lente de contato dental” ou fragmento cerâmi-
co. Quando for utilizada para lâminas de porcelana com maior espessura (maior que 0,6 
mm na vestibular e 1,2 mm na incisal), em oclusão balanceada, pode ser indicada com 
mais segurança. Apesar de mais frágil, quando bem trabalhada por um bom técnico em 
prótese dental, a cerâmica estratificada torna-se um trabalho extremamente belo (nor-
malmente a cerâmica mais bonita) e, após corretamente cimentada, é muito resistente. 

2- A cerâmica prensada (press), trabalhando-se com a técnica da cera perdida, obtém 
excelentes resultados tanto na utilização de cerâmica feldspática, com leucita, ou à base 
de dissilicato de lítio, porém, a terceira é mais resistente e, por isso, normalmente é 
a mais utilizada. Pode ainda ser utilizada com a técnica de estratificação e maquiagem, 
oferecendo assim resultado estético mais satisfatório.

CERÂMICAS INDICADAS
TÉCNICAS DE PREPARO E CIMENTAÇÃO
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3- A cerâmica fresada (CAD/CAM) tem a vantagem de rapidez e ausência total de bolhas, porém possui custo laboratorial mais elevado. Podem 
ser utilizados blocos de cerâmica feldspática, reforçados por leucita e à base de dissilicato de lítio; ainda no sistema podem ser utilizados blocos 
de resina nano cerâmica (Lava Ultimate - 3M ESPE). É mais comumente utilizada em laminados (com maior espessura) e a cerâmica à base de 
dissilicato de lítio (e.max CAD), por ser a mais resistente à fratura, assim como a prensada, pode ser associada à técnica estratificada e maquiada.

Indicações:

• Modificar a cor, forma, textura de superfície, o comprimento e o alinhamento de um ou mais dentes;

• Reduzir ou fechar diastemas;

• Dentes com discreta giroversão;

• Restaurar dentes fraturados.

Deve-se ressaltar que:

• Em dentes com alteração de cor mais severa, faz-se necessário um maior desgaste dental e, sendo assim, é contra indicado o uso de “lente 
de contato dental”; utilizar, então, laminado convencional. Com discretíssima alteração de cor, a “lente de contato dental” pode ser indicada.

• Alteração de forma (anatomia menor que o padrão): utiliza-se normalmente “lente de contato dental” com discreta alteração de forma ou 
laminado em alterações maiores.

• Alteração de textura superficial: fazer “lente de contato dental”.

• Comprimento dental: normalmente, necessita-se recobrir a incisal, devendo-se realizar discreto preparo dental nesta superfície, podendo 
utilizar “lente”, fragmento ou laminado.

• Alinhamento dental: quando discreto, utilizar “lente”; quando maior, laminados.

• Reduzir ou fechar diastemas: fragmento cerâmico ou, quando o dente puder sofrer aumento no sentido vestibular, “lente de contato dental”.

• Dentes com giroversão (mesialização ou distalização): fragmento cerâmico.

• Restaurar dentes fraturados: “lente” ou fragmento cerâmico.

Contra indicações / limitações:

• Dente com menos de 50% de esmalte e quando as margens não ficarem localizadas dentro do esmalte;

• Oclusão inadequada (sobremordida pronunciada, bruxismo ou hábitos parafuncionais);

• Coroa clínica excessivamente curta;
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• Pacientes com alta atividade de cárie;

• Dentes com restaurações múltiplas ou amplas;

• Dentes em erupção ativa;

• Dentes com apinhamento severo. 

Deve-se ressaltar que:

• Comumente são encontrados dentes com alteração de cor mais severa na região cervical, principalmente em despolpados, justamente no 
local onde se encontra menor quantidade de esmalte. Portanto, para adquirir estética mais agradável, faz-se necessário maior desgaste nesta 
região, deixando o término do preparo em dentina. Realizar, assim, uma minuciosa hibridização para minimizar este problema. Sabe-se que, 
sempre que possível, toda cimentação adesiva deve possuir o término em esmalte.

• Paciente com problemas oclusais: deve ser feita uma boa avaliação dos movimentos oclusais (principalmente protrusão e lateralidade), além 
de confecção de placa miorrelaxante.

• Caso haja dúvida entre a realização de uma lâmina ou de uma coroa total metal free, optar pela segunda.

• Realizar, quando necessário, tratamentos que precedem a prótese, principalmente de Ortodontia e Periodontia.

 Vantagens:

• Desgaste é mínimo (geralmente só esmalte) ou inexistente;

• Profissionais com dificuldade em alcançar “excelência” em restauração direta com resina;

• Sem anestesia e, às vezes, sem provisório;

• A porcelana recupera as propriedades ópticas, estruturais e biomecânicas do dente (biocompatível).

Deve-se ressaltar que:

• Provavelmente, a maior vantagem da técnica é por ser extremamente conservadora, porém, todos os casos devem ser muito bem avaliados 
antes de iniciar o tratamento pois no ímpeto de não desgastar a estrutura dental pode ocorrer comprometimento estético/funcional. Todo pa-
ciente deve ser bem esclarecido em relação ao desgaste do seu dente para a confecção de prótese, sem que, em alguns casos, seja necessário.

• A utilização de um bom equipamento fotográfico auxiliará muito o profissional, principalmente na comunicação dentista/técnico labora-
torial, facilitando um resultado estético final superior. Através de sistema computadorizado (Internet), este processo ocorre quase simul-
taneamente ao tratamento.

• Quando da utilização de um fragmento cerâmico para reduzir ou fechar diastemas, sabe-se que a cerâmica possui inúmeras vantagens em 
relação aos compósitos, entre elas biocompatibilidade, ausência de alteração de cor ao longo do tempo e propriedades ópticas incontestáveis.
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 Desvantagens:

• Preparo geralmente difícil e exige treinamento;

• Difícil estética em dentes com severa alteração de cor e apinhados;

• Antes de cimentadas, são frágeis e passíveis de fraturas;

• Procedimento adesivo crítico e minucioso;

• Difíceis de serem reparados quando quebrados;

• Dificuldade em realizar e fixar provisórios;

• Custo mais elevado em relação à técnica direta com resina fotoativada.

Tipos de Preparo Dental

• Técnica do não preparo.

   O dente é simplesmente moldado. Ocorre o aumento vestíbulo-lingual.

• Técnica de preparo mínimo (preparo ultraconservador).

   Desgaste na vestibular de 0,3 a 0,6 mm. Realizar chanfro mínimo e, caso englobe a incisal, desgaste de até 1 mm.

• Técnica de preparo moderado (preparo conservador).

   Desgaste na vestibular maior que 0,6 mm. Término cervical em chanfro profundo e redução incisal de 1,2 a 1,5 mm.

Procedimentos que Precedem o Preparo

• Cor do substrato dental: De acordo com a cor do substrato é que se irá fazer um desgaste maior ou menor da estrutura dental, utilizando-se 
posteriormente uma “lente de contato dental” ou um laminado.

• Posição do dente: Em dentes mais vestibularizados, requer um maior desgaste; nos palatinizados, na maioria das vezes, não se realiza desgaste 
(dependendo, logicamente, da cor do substrato dental).

• Dente com giroversão: Dentes com giroversão (mesialização ou distalização) normalmente utiliza-se fragmento cerâmico pois, caso se opte 
por “lente” sem preparo dental na região vestibular, corre-se o risco de apresentar maior vestibularização em pelo menos metade deste dente 
(na mesial ou distal).

• Fotografia / comunicação com o técnico: Sem um bom laboratório de suporte, fatalmente tem-se insucesso com a técnica. Uma boa comu-
nicação, inclusive com fotografias, faz-se necessária para a excelência deste trabalho.
• Modelo de estudo: Sempre realizar este procedimento, se possível montado em articulador semi-ajustável para facilitar um melhor planejamento. 

• Encerramento diagnóstico: Imprescindível para um planejamento adequado (podendo ser também utilizado para a realização do mock-up) e 
um plano de tratamento mais seguro.
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TÉCNICA DE PREPARO DENTAL

Graças às propriedades adesivas utilizadas na cimentação, a interface dente/cimento resinoso/prótese possui alta resistência à 
tensão, portanto, características mecânicas e geométricas do preparo dental podem ser relevadas para eixo de inserção da prótese 
e preservação da estrutura dental.

Após avaliar minuciosamente os procedimentos que precedem o preparo, com auxílio do modelo de estudo e do enceramento 
diagnóstico, é que será realizado um planejamento clínico para o preparo dental e o tipo de prótese mais indicado (lâmina, “lente” 
ou fragmento cerâmico) para cada caso. Portanto, os preparos são individualizados. 

Quando utilizamos o enceramento diagnóstico, realizamos o preparo dental com mais segurança. Inicialmente, realizamos alívio 
com gel KY no modelo de gesso encerado e secamos com jatos de ar, para que fique uma película bem fina de alívio sobre o 
modelo, facilitando a remoção da silicona (Figura 01).

Molda-se o enceramento com uma silicona, sem utilizar moldeiras. Após a silicona tomar presa, a mesma é removida do modelo encera-
do, e pode ser recortada no sentido vertical ou no sentido horizontal para avaliarmos a necessidade e o local para a realização de preparo 
dental na superfície vestibular. A silicona é utilizada como guia de preparo dental.

01   Modelo de gesso encerado, aplicado sobre ele gel KY e seca-se com jatos de ar.
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RECORTE DA SILICINA NO SENTIDO VERTICAL (LONGITUDINAL)

02   Moldagem com silicona o enceramento.      03   Recortado no sentido vertical.

04  Visualizando o preparo a ser realizado. 05  Preparo concluído, segundo o enceramento. 
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06 A-C  Realizar cortes “tomográficos” na silicona com cerca de 1mm cada.

06A 06B 06C

07 A,B  Desta forma, é possível verificar se em toda a extensão vestibular do preparo (terço médio, na região mesial e distal), o desgaste apresenta-se adequado.

07A 07B



24

RECORTE DA SILICINA NO SENTIDO HORIZONTAL

08 A,B  Moldagem com silicona para confecção de guia de preparo dental.

08A 08B
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09 A-F  Recortar a silicona no sentido horizontal em todos os dentes que a serem preparados, e após a realização do preparo, novamente prová-la sobre os dentes preparados. A sili-
cona deve ser cortada a cada milímetro no sentido cervical, para visualizar com nitidez toda a superfície vestibular do preparo, desde o terço incisal, o terço médio até o terço cervical.

09A 09B 09C

09D 09E 09F

10 A,B  Verificação do local e do volume dental a ser preparado na região vestibular.

10A 10B
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Com o modelo de estudo, traçamos uma linha imaginária, acompanhando a vestibular dos dentes a serem preparados (Figuras 11A,B), podendo 
assim avaliar o local que precisa ou não ser preparado.

Nos elementos 12 e 22 foi planejada a realização de “lente de contato” por haver espaço suficiente na vestibular; nos elementos 11 e 21 optou-
-se por fragmento cerâmico. O 21 apresentava-se com discreta giroversão na mesial para palatina.

A opção por não realizar “lente” ou lâmina no 11 e no 21, foi para preservar estrutura dental (evitar desgastar o terço médio e distal na região 
vestibular destes dentes; na ilustração em vermelho do elemento 11 (Figura 11C).

Outro inconveniente em realizar “lente” ou laminado nos 11 e 21, seria a redução da incisal (caso a opção por esta técnica seja a de eleição), 
o que acarretaria em desgaste ainda maior da estrutura dental. Portanto, desgastar a estrutura dental o mínimo possível quando necessário.

12A 12B

11A 11B 11C
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13  Guia antes do preparo.

Com uma silicona pesada, molda-se o ence-
ramento e faz-se um recorte horizontal em 
fatias, que será colocado na vestibular dos 
dentes, para verificar a necessidade ou não 
de realizar preparo protético nesta região.

Com o guia de silicona acomodada na vesti-
bular, é fácil visualizar o local e a forma ideal 
de preparo (segundo o enceramento). Após 
a realização do preparo dental nas mesiais 
dos 11 e 21 para fragmento de cerâmica, colo-
ca-se novamente a silicona para a verificação 
dos mesmos (Figura 14). Nos elementos 12 
e 22 não houve necessidade de preparo na 
vestibular pois o espaço era suficiente para 
a confecção da prótese, no caso, “lente de 
contato dental” (verificado através do guia de 
preparo dental).

O preparo nos elementos 12 e 22, restringiu-
-se a uma mínima redução nas proximais para 
que houvesse eixo de inserção favorável para 
a adaptação das próteses (Figuras 20B e 20F) 
e também, um discreto preparo nas incisais 
para deixá-las com o término na palatino 
com ângulo vivo e os ângulos internos arre-
dondados (Figuras 125 e 126).

14  Guia depois do preparo.

15  Guia após a cimentação.
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18  Antes. 

16 A,B  Prova dos fragmentos nos 11 e 21. 17  Próteses concluídas: “lentes” no 12 e 22 e fragmentos no 11 e 21.

19 A,B  Imediatamente após (A). Após 2 anos, sem retoque (B). 

16A 16B

19A 19B
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O Eixo de Inserção deve ser verificado criteriosamente, principalmente quando é necessário fazer a redução de diastemas. Os preparos devem 
ser divergentes entre si para a incisal em caso de fragmento (Figura 20D) e convergente em caso de “lente” ou laminado (Figura 20B e 20F). 
Caso o eixo de inserção seja desfavorável, é necessário realizar preparo protético para favorecer a inserção da prótese visto que a mesma deve 
ser inserida no sentido vertical, ou seja, de incisal para cervical. Convexidade vestibular acentuada e retenções mecânicas (principalmente nas 
proximais devem ser removidas para o correto assentamento da prótese, principalmente “lente de contato dental”). 

Quando deparamos com espaço proximal (diastemas), a prótese irá “abraçar” (totalmente ou parcialmente, dependendo do caso) a superfície 
vestibular, proximal e palatina do dente preparado; normalmente essa prótese será inserida verticalmente (de incisal para cervical), o preparo 
nas proximais deve ser, preferencialmente, subgengival para um melhor perfil de emergência. Principalmente nesta situação, o eixo de inserção 
deve ser muito bem avaliado. Dentes anteriores com forma triangular requerem maior preparo; dentes quadrados requerem preparo menos 
intenso, enquanto que dentes com formato ovalado requerem preparo mínimo. 

Eixo de inserção desfavorável do 23 devido à convexidade acentuada na vestibular e o recobrimento da incisal, sendo necessária a redução 
tecidual nesta região (Figura 21). 

Caso a incisal não seja recoberta, a prótese pode ser inserida pela vestibular, não sendo necessário o preparo protético nesta superfície pois, 
nesta situação, o eixo de inserção será favorável. 

20 A-F  Em “lente de contato” o preparo é convergente para incisal; em fragmento é divergente entre si. 

20A

20D

20B

20E

20C

20F
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21  Antes - convexidade acentuada. 22  Depois de realizado preparo.
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Planejamento pré-protético: Cirurgia periodontal para melhor posicionamento da margem gengival.

Assim como o preparo dental deve ser minimamente invasivo, a cirurgia periodontal também deve seguir o mesmo princípio. Com o au-
xílio de uma sonda periodontal milimetrada, mede-se a profundidade do sulco, verificando desta forma a necessidade de osteotomia para 
adquirir o novo contorno gengival. Com a ponta da agulha descartável anestésica, realiza-se um “pontilhado” que pode servir como guia 
cirúrgico; não esquecer de verificar sempre o correto posicionamento dos zênites. Após a realização da gengivectomia, realiza-se nova 
sondagem para verificação do local e da quantidade de tecido ósseo a ser removida com a utilização do mini cinzel (Milennium, E03-B) para 
o restabelecimento da distância biológica.

Com a utilização desta técnica cirúrgica o pós-operatório é praticamente indolor, sendo infrequente a necessidade de suporte analgésico. 
Recomenda-se bochechos com digluconato de clorexidina a 0,12% por 1 semana e escovação normal após 72 horas. 

O enceramento e o mock-up podem ser realizados antes da cirurgia periodontal, oferecendo desta forma uma visão pós-cirúrgica e protética 
do trabalho a ser realizado. 

DICA: As siliconas de condensação de uso laboratorial podem ser utilizadas para realizar o mock-up com ótimos resultados por serem menos 
borrachoides (mais rígidas); ex: Perfil lab (Vigodent), Silon IP (Dentsply), Zetalabor (Zhermac). 

23 A,B  Planejamento para realização de cirurgia periodontal no 12 e 21.

23A 23B
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25  Enceramento diagnóstico para planejamento do preparo protético, confecção do mock-up e do guia de desgaste.

24 A-C  Cirurgia pré-protética realizada no 21. No detalhe, a ponta do cinzel utilizado. 

24A 24B 24C
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REALIZAÇÃO DO MOCK-UP

A realização de mock-up, ensaio intra-oral, restaurações de diagnóstico ou ainda test drive deve ser feita moldando o enceramento diagnóstico 
com siliconas pesadas, preferencialmente as siliconas de uso laboratorial, por serem mais duras e sofrerem menos distorções. O molde deve 
ser recortado no limite do término do enceramento na cervical. 

26  Moldar o enceramento com silicona para confecção do guia de desgaste e mock-up 
(uma moldagem para cada finalidade).

27  Na moldagem para guia de desgaste, evitar colocar silicona na palatina.

28 A,B  Silicona recortada no limite cervical para a realização do mock-up.

28A 28B
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