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Escreveu os livros:
-Arquitetura do Sorriso.
-Os segredos da odontologia estética minimamente invasiva.
-Arquitetuta do sorriso e a construção de uma marca



A IMPORTÂNCIA DO
PREPARO DENTAL   

Aparentemente, um procedimento simples e que deveria ser de 
domínio da grande parte dos dentistas, hoje é um dos principais 
causadores de erros durante o processo restaurador, implicando em 
perdas financeiras, tanto para dentistas como para laboratórios. Isso 
cria uma experiência ruim para o paciente que tem que se 
submeter a mais consultas de atendimento. 

Hoje, os laboratórios indicam que 90% dos casos de retrabalho 
estão relacionados a um preparo inadequado enviado pelo dentista, 
o que impede ao laboratório de confeccionar uma restauração 
adequada dentro dos critérios estabelecidos na odontologia.
 



AFINAL, O QUE É PREPARO DENTAL ? 

Acredito que a grande parte dos dentistas aprenderam sobre
preparo dental na faculdade, seguindo os ensinamentos de
livros que ditavam que os preparos deveriam ter as seguintes
características:

1- Preparos devem ser geométricos;
2- As paredes axiais devem ser paralelas;
3- As paredes do preparo devem apresentar uma inclinação de 4 a 6 
graus;
4- Apresentar espaços de 1,5mm a 2mm de espessura pois assoluções 
restauradoras dependem de subestruturas de metal.

Atualmente o conceito de preparo dental segue novas orientações, 
pois a evolução dos materiais odontológicos permitiu que os den-
tistas sejam mais conservadores com a estrutura dental. O avanço
dos procedimentos adesivos, o condicionamento ácido da
superfície, seguido pela aplicação de um sistema adesivo e
por último cimentos a base de resina, possibilitaram uma
nova forma de aderir as restaurações nos dentes dos pacientes.
Por isso, a definição de preparo dental atual passou a ser definida
de uma forma muitos mais simplificada, como vimos a seguir: 

PREPARO DENTAL = ESPAÇO PARA FUTURA 
RESTAURAÇÃO + EIXO DE INSERÇÃO DA PEÇA

O entendimento de qual material deverá ser utilizado na futura 
restauração é de extrema importância, pois a definição do espaço 
determina a execução dos laboratórios. As empresas fornecedoras 
desses insumos restauradores sempre divulgam qual a espessura 
ideal de cada material, pois isso precisa ser transformado em uma 
restauração que suportará todas as cargas da mastigação.



Sendo assim, o dentista, em conjunto com o laboratório, deverá manter 
uma comunicação próxima para a definição da melhor abordagem a ser 
executada no quesito seleção de material. Tendo isto definido, o dentista poderá 
traçar sua estratégia de criação do espaço necessário, não esquecendo 
que o caminho para a restauração pode ser assentada, de maneira passiva 
e que consiga respeitar os critérios de adaptação marginal criado.

Muitos estudos discutem a necessidade, ou não, da existência de um 
preparo dental antes da confecção da restauração. O que podemos 
concluir, depois de analisar diversos estudos, é que SIM o preparo dental 
se faz necessário em mais de 90% dos casos. Fica evidente nos estudos, 
que os casos conduzidos com a realização de um preparo apresentaram 
maiores estabilidade ao longo dos anos, pois ele respeita as regiões cervicais 
e proximais à espessura de 0.2 a 0.4mm, quando o substrato se 
encontra favorável, facilitando a confecção da restauração e garantindo 
uma melhor adaptação e uma construção do perfil de emergência 
correta, que são fatores importantes para manter o periodonto saudável 
ao longo dos anos.

Muitos estudos mostram que a definição e a excelência dos limites dos
preparos são mais importantes do que o nível vertical destes em relação 
à margem gengival livre. De acordo com vários autores sempre que 
estivermos trabalhando sobre substratos, com boa coloração, deveríamos 
manter os preparos a uma distância entre 0.2mm a 0.5mm da margem 
gengival livre. E, quando a coloração do substrato não favorece, deveríamos 
colocar as margens dos preparos sutilmente intra-sulcular respeitando a 
biologia para que não haja a invasão do espaço biológico.



O início do preparo sobre o mock-up 
ou posição final da futura restauração é 
extremamente importante pois :
1- Garante a criação da espessura correta no preparo quando 
utilizamos brocas que fazem as guias de desgastes apropriadas 
ou muralhas, desenvolvidas para a conferência da espessura.

Na figura a seguir podemos observar uma broca anelada da KG 
SORESEN realizando canaletas de 0.3mm de espessura sob um
dente que está com o mock-up de trabalho aderido à superfície

2- Ajuda no controle da profundidade do preparo, minimizando o 
desgaste de estrutura dental sadia sem necessidade. Sabemos que 
a adesão das restaurações indiretas é muito mais efetiva quando são 
cimentadas sob esmalte, portanto o objetivo é sempre que possível 
preservar o esmalte para um bom processo adesivo. Alguns estudos 
mostram uma média da quantidade de esmalte existente na vestibular 
dos dentes anteriores, nos orientando sobre qual é a região crítica para 
que tenhamos ainda mais cuidado na execução dos preparos.

A figura a seguir mostra o artigo científico e as espessuras existes.



Nos dentes anteriores superiores temos uma média de esmalte na 
região vestibular dividida da seguinte maneira:

REGIÃO TERÇO CERVICAL - 03MM
REGIÃO TERÇO MÉDIO - 0.9MM
REGIÃO TERÇO INCISAL - 1.0MM

Ou seja, a região mais crítica para exposição de dentina acontece no 
terço cervical, portanto, cabe ao dentista ter o máximo de cuidado nesta 
região. Mas vale lembrar que nem sempre isso é possível e às vezes 
a dentina acaba sendo e exposta durante o preparo. Sendo assim, o 
dentista deve fazer um selamento do tecido dentário com um adesivo 
dentário, exclusivamente criado para isso, (exemplos: clearfill - Kuraray, 
Adhese - Ivoclarvivadent), o que aumenta a longevidade do Procedimento 
adesivo das restaurações nestas situações. 

Um estudo clínico de avaliação de restaurações foi realizado em 2 mil 
bocas, após 20 anos da colocação do tipo laminado cerâmico, e 
mostrou dados interessantes em relação a estabilidade, como pode 
ser visto na figura abaixo.



FERRAMENTAS

Para o dentista conseguir executar uma odontologia minimamente 
invasiva, que exige destreza e precisão, ele necessita ter as 
ferramentas apropriadas para isso. Algumas ferramentas são 
imprescindíveis. Entre elas:

1- MOTOR ELÉTRICO + CONTRA - ÂNGULO 
MULTIPLICADOR E REDUTOR 

Equipamento que permite ao profissional controlar o torque e 
velocidade da broca que fará o preparo dental. com isso o dentista 
consegue realizar preparos com margens bem definidas e polidas, 
o que garante maior adaptação da restauração final.



2- BROCAS  

As brocas são de extrema importância na fase de preparo.
Garanta brocas de qualidade e lembre-se, elas devem ser
trocadas regularmente para não danificar a estrutura do 
dente.Abaixo figuras ilustrativas das principais brocas que 
os dentistas deveriam usar para praticar qualquer tipo de 
preparo dental.
 



3- BORRACHAS DE POLIMENTO E DISCOS 
DE POLIMENTO

Obter ângulos arredondados nos preparos e conseguir superfícies 
polidas só é possível com a fase de acabamento e polimento dos 
preparos, que são realizados com materiais específicos para isso. 
As borrachas são usadas em restaurações cerâmicas e servem 
perfeitamente para dar um acabamento no preparo.

Os discos são os grandes aliados para arredondar os ângulos vivos, 
que são pontos críticos nas restaurações indiretas, uma vez que 
ângulos vivos podem difundir trincas pelas restaurações.

4- MAGNIFICAÇÃO  

A utilização de lupas ou microscópio contribuem muito com a 
execução dos preparos. Afinal, o velho ditado já dizia “quem enxerga 
mais. faz melhor”. Abaixo imagem representativa dos equipamentos.



Ainda sobre pontos que devemos dominar antes de iniciar os 
preparos dentários vale a pena discutir sobre alguns pontos 
anatômicos e características dos dentes que devemos prestar a 
atenção. A imagem abaixo ilustra estes pontos

A área de reflexão de luz é a superfície plana do dente, que 
reflete a luz que incide sob o dente. Já a Área de absorção de luz
são as áreas de sombra do dente, presente nas regiões proximais.
A região cervical é a região crítica pelo fato de apresentar uma
espessura de esmalte reduzida. Observamos também que os 
dentes anteriores superiores apresentam sua superfície vestibular 
divididas em terços como visto na figura acima.

Muitos casos que vemos hoje nas mídias sociais negligenciam 
estes pontos. Na maioria das vezes vemos casos em que a área 
de absorção de luz não é realizada, deixando os dentes com 
aparência artificial - “mentex”, e extremamente quadrados. Mas, 
quem é o culpado por isso? Dentista ou laboratório? Na grande 
maioria das vezes o culpado é o dentista, pois ele falha na 
execução dos preparos, não fornecendo o espaço necessário 
para que o técnico possa construir a restauração com o design 
apropriado.
 



 DESENHO E POSIÇÃO DOS TÉRMICOS CERVICAIS

O sucesso do resultado final restaurador esta diretamente 
relacionada ao dent ista fazer a melhor abordagem da 
terminação cervical dos preparos. A condição do substrato 
dental e o tipo de restauração que será realizada influência 
no tipo de terminação cervical. 

Na figura abaixo temos um panorama explicativo de quando 
adotar cada tipo de terminação cervical e sua posição em relação 
ao tecido gengival.

O término “lâmina de faca” era muito utilizado antigamente quando 
a grande maioria das restaurações eram metalo-cerâmicas. Hoje, 
dificilmente aplicamos este tipo de terminação por ser muito difícil 
de gerenciar a confecção da restauração no laboratório e 
principalmente no fluxo digital restaurador.

O término em chanfro é o mais aplicado no dia a dia clínico do 
dentista reabilitador. Geralmente aplicado em dentes que 
apresentam substratos com coloração favorável, por isso, podemos 
decidir se faremos ele supra - gengival ou no nível gengival. O fa-
tor decisivo será a posição do dente que está sendo restaurado, 
anterior ou posterior, e o grau de exigência de seu paciente. Em 
caso de pacientes extremamente exigentes não é recomendado 
os preparos supra-gengivais.



O término em chanfro largo é indicado para os casos em que 
temos substratos com alteração de cor e portanto devemos faze-lo 
sempre intra-sulcular. A técnica para garantir que o término seja 
posicionado intra-sulcular e não invada o espaço biológico é fazer 
o preparo no nível gengival. Assim que garantido que está bem 
próximo a gengiva colocamos um fio retrator de espessura bem 
fina para deslocar a gengiva para apical. Agora é só levarmos o 
término novamente para uma posição bem próximo a gengiva, 
assegurando assim que o término esteja intra-sulcular.

O término em ombro 900 é usado em dente com grande alteração 
de cor, geralmente dente que apresenta pinos metálicos e raizes 
praticamente pretas. É muito usado pois oferece ao técnico 
espaço suficiente para a construção de uma sub-estrutura e 
depois a restauração propriamente dita ou espaço mais que 
suficiente se uma cerâmica de maior opacidade for utilizada 
para se construir uma peça única.
.
ESTRATÉGIA DO PREPARO É O MELHOR TERMO PARA 
DEFINIRESTE MOMENTO DE DECISÃO! 
Todos os pontos de importância para a tomada de decisão para 
definir nossa estratégia de preparo foram apresentados. Isso 
mesmo antes da execução propriamente dita. Na rotina clínica de 
um dentista alguns casos são recorrentes e por isso iremos abordar 
a melhor estratégia de preparo para a solução de cada um deles. 

A figura a seguir mostra quais serão os tipos de situações clínicas que 
serão abordadas para estratégias de preparo em dentes anteriores.



     
      1- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES COM 
                    SUBSTRATO FAVORÁVEL DE COR

Esses são os casos mais tranquilos de serem resolvidos, uma vez que 
tudo está a favor, tanto a cor do remanescente dental como a estrutu-
ra dodente propriamente dita. Na grande maioria das vezes esses 
são pacientes que possuem queixas estéticas relacionadas a forma do 
dente ou desenho do sorriso e querem readequar o sorriso através de
restaurações estéticas.

No caso em questão, o planejamento elaborado previa a realização 
de 6 laminados cerâmicos nos dentes 13/12/11/21/22/23, utilizando 
cerâmica feldspática. Para isso um término em chanfro foi realizado a 
nível gengival, uma vez que paciente gostaria de dentes mais brancos 
e era extremamente exigente com relação a estética, não aceitando
enxergar emendas entre dente e restauração.

A figura abaixo exemplifica o desenho ideal do termino e sua posição



Podemos notar que o chanfro real izado é bem evidente e bem 
acabado e polido, ficando fácil sua visualização. Foi respeitado o ponto 
crítico em relação a região cervical, mantendo o preparo em esmalte. 
A posição a nível gengival do término também pode ser observada.
Canaletas proximais nos preparos de laminados/lentes de contato são 
muito importante para oferecer espaço suficiente na região para a 
construção das restaurações. 

Nas imagens abaixo podemos observar como devem ser os desen-
hos das canaletas proximais



Essas áreas do preparo são de extrema importância pois são 
responsáveis por oferecer ao técnico o espaço necessário para 
a construção da área de absorção de luz, que já foi descrita anterior-
mente neste e-book. 
A seguir observamos uma foto das restaurações cerâmicas sendo 
provadas e podemos ver como as áreas de reflexão de luz e ab-
sorção de luz foram respeitadas.

Na foto a seguir observamos o preparo com as canaletas criadas 
mostrando como elas se localizaram exatamente na área de absorção 
de luz.



EXISTE DIFERENÇA NO TÉRMINO 
INCISAL DOS PREPAROS ?

Um dos pontos de maior cuidado nos preparos de laminados 
cerâmicos/lentes de contato que são realizadas pelo laboratório 
no fluxo digital é como deve ser feito o preparo da borda incisal. 
Aprendemos que o corte da borda incisal deve ser feito em uma 
inclinação de 450 como visto na figura a seguir.

Mas essa abordagem NÃO funciona para o fluxo restaurador digital. 
Isto por que quando um corte em 450 é realizado se cria um 
ângulo agudo nesta região que impossibilita a fresagem da 
restauração de forma apropriada. 



Na figura acima observamos o ângulo agudo formado na borda incisal 
quando o corte em 45º é realizado. É importante o dentista ter 
conhecimento como funciona o processo de fresagem das 
maquinas que estão nos laboratórios desenvolvendo o trabalho. 

A fresa ou broca que é utilizada pela maquina fresadora ou milling 
machine tem um formato e diâmetro como visto na figura abaixo.



Portanto, concluímos que hoje o profissional possui ferramentas 
digitais que, quando corretamente utilizadas e respeitando os conceitos  
básicos da odontologia, podem auxiliar a fazer melhores diagnósticos 
e facilitar sua tomada de decisão sobre o plano de tratamento.

Na figura acima observamos o ângulo agudo formado na borda incisal 
quando o corte em 45º é realizado. É importante o dentista ter 
conhecimento como funciona o processo de fresagem das 
maquinas que estão nos laboratórios desenvolvendo o trabalho. 

A fresa ou broca que é utilizada pela maquina fresadora ou milling 
machine tem um formato e diâmetro como visto na figura abaixo.

O problema começa a aparecer quando a fresadora tenta usinar
na parte interna da restauração, exatamente na região do ângulo 
agudo. Isso, porque, pelo seu diâmetro ela não consegue chegar
nesta região e se ela se aproxima demais dessa área ela irá 
perfurar a face vestibular da restauração como visto na figura.

Como o software é inteligente, para que isso não aconteça ele 
começa a fazer cálculos de compensação para evitar o problema. 
A primeira tentativa, como vista na imagem a seguir, é alterar a 
forma vestibular da restauração criando mais espessura na área 
crítica.
.



Como é improvável ser realizado um dente com uma “barriga”, 
como visto acima, o técnico tem a opção de vestibularizar toda a 
peça. Mas, se fizer isso o desenho aprovado no mock-up será 
alterado e o perfil de emergência da restauração será comprometido. 
Sendo assim, cabe ao técnico uma única possibilidade: criar uma 
compensação na parte interna da peça.

Para isso, ele programa a máquina fresadora para não usinar 
aquela região como visto nas fotos a seguir.

Na foto acima observamos que a fresa é programada para não
fazer a usinagem da região do ângulo agudo estando esta, 
recuada para que não gere uma alteração da forma vestibular 
do dente.



Com esse recuo é criado um espaço de desadaptação interna 
da peça, o que pode significar a longo prazo em problemas 
de fratura desta restauração ou até mesmo alteração de cor da 
restauração devido a uma espessura excessiva de cimento resinoso.

A seguir, algumas imagens mostram dentes que foram preparados, 
com desgastes acentuados de toda a estrutura dental sadia. 
Porém, isso não fornecia ao laboratório ascondições necessárias 
para a criação de uma restauração dentro do padrão ideal.

É nitidamente observado no raio X, durante a prova das restau-
rações, os espaços vazios existentes nas bordas incisais. E, após a
cimentação a grande área de cimento resinoso em uma região
extremamente crítica.



A seguir as imagens que ilustram como esta etapa deve 
ser realizada:

Portando, para o fluxo restaurador digital o corte 
da borda incisal deve ser feito em 90º e posteriormente 
a isso,  um arredondamento dos ângulos vivos 
c r i a d o s .  Dessa maneira,  é criado uma ÁREA 
INCISAL  que permite a máquina fresar todos os 

detalhes internos da peça.



Na imagem acima as canaletas incisais estão sendo realizadas 
respeitando o corte reto em 900.

Na imagem acima, a regularização das canaletas acontecem e 
também respeitam a inclinação reta da broca na borda incisal. 

Com este corte reto um ângulo vivo se forma na vestibular do 
dente. Este ângulo deve ser arredondado como mostrado na 
figura a seguir:

Na figura acima vemos o disco de acabamento fazendo o 
arredondamento da aresta viva na região vestibular. 

Com esta etapa finalizada temos a borda incisal apresentando 
as características ideais para uma fresagem que garante a melhor 
adaptação da peça na região incisal. 



Na figura acima observamos a característica do preparo finalizado.

A imagem evidencia a ÁREA INCISAL ARREDONDADA criada no 
preparo. Como resultado, a foto do Raio X mostra a adaptação 
da peça,  onde praticamente não se enxerga a l inha de 
cimentação e espessura de cimento resinoso.

Portanto, assim encerramos todos os pontos chaves de um preparo 
para laminados/lentes de contato em dentes anteriores com substrato 
favorável, entendendo quais são os pontos de ajuste saindo de uma 
odontologia analógica para um fluxo digital restaurador. 

. 



             
RESULTADO FINAL DA RESTAURAÇÃO

. 



   2- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES QUE       
           APRESENTAM RESTAURAÇÕES CLASSE III

Muitas dúvidas surgem quando nos deparamos com restaurações 
classe III em um dente que será preparado. será que meu preparo 
deve englobar a restauração classe III? Ou, será que posso fazer meu 
preparo como se fosse um dente natural?

Para responder essas perguntas devemos fazer uma avaliação crítica 
da restuaração classe II em questão, entendendo há quanto tempo foi 
feita, se existe ou não sinais de infiltração, se o paciente apresenta 
alguma queixa relacionada ao dente em questão, como sensibilidade 
por exemplo. 

Tais considerações os dentistas devem levar em conta para decidir se 
deve ou não trocar a restauração classe III antes do preparo. Eu, particular-
mente, quando me deparo com este tipo de situação faço a substituição 
das restaurações em 100% dos casos , uma vez que me sinto mais 
seguro que todo o trabalho definitivo será feito sobre algo ou condição 
que está em meu controle. 

A seguir é entender o tamanho ou extensão desta restauração, 
e entender se ela é pequena, média ou grande ou se ela está restrita 
na face vestibular ou se existe comunicação com a face palatina. Minha 
decisão é NÃO englobar a restauraçã classe III, caso ela esteja pequena 
ou média em tamanho e restrita a face vestibular

Na figura abaixo vemos uma restauração classe III de pequena extensão 
restrita a face vestibular e ela não foi englobada e sim utilizada como 
dente natural no momento de preparo. 



Na figura abaixo vemos uma restauração classe III de pequena 
extensão restrita a face vestibular e esta não foi englobada e sim 
utilizada como dente natural no momento do preparo

Observem que o preparo foi realizado normalmente, sem rompimento 
do ponto de contato e tratando a restauração classe III como se fosse 
dente natural.

Agora, quando analisamos a restauração classe III, vemos que ela 
apresenta uma extensão considerável e existe comunicação entre as 
faces vestibular e Palatina. DEVEMOS ENGLOBAR essa restauração 
em nosso preparo e romper o ponto de contato, garantindo que a 
restauração cerâmica final não corra risco de infiltrações provenientes 
da restauração classe III.

Observem que o preparo foi realizado normalmente,  
sem rompimento do ponto de contato e tratando 
a restauração classe III como se fosse dente natural.

 



Na figura a seguir observamos um restauração classe III extensa, com 
envolvimento vestibular e palatino e que foi englobada em nosso preparo

 

“Notem que a restauração foi totalmente
englobada no preparo”



“Notem que a restauração foi totalmente
englobada no preparo”

      3- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES QUE       
             APRESENTAM RESTAURAÇÕES CLASSE IV

A existência de uma restauração classe IV que será preparada para 
o laminado cerâmico é um ponto muito crítico na estabilidade 
da restauração cerâmica final. Ao longo dos anos, isso por que o sucesso 
dela está diretamente relacionado a estabilidade da resina da 
restauração classe IV. 

A linha de raciocínio é diminuir o número de linhas de adesão 
que são pontos críticos. Portanto em 100% dos casos removo a 
restauração IV e deixo meus preparos apoiados em dentes. 
Na figura a seguir observamos o desenho ideal de um preparo 
quando removemos a restauração classe IV

“Clinicamente já tive problemas de falhas (fratura) de 
minha restauração cerâmica quando estas estavam 

apoiadas sobre a restauração classe IV.” 

DESENHO IDEAL DE UM PREPARO QUANDO REMOVEMOS
A RESTAURAÇÃO CLASSE IV

‘Dr. Luis Calicchio



 

A tentativa de se fazer esses tipos de casos, sem desgaste algum
do dente, provoca a construção de restaurações inadequadas
em forma e no contorno de regiões críticas. Mas, na maioria
das vezes não fecha totalmente o diastema.

simulação do que aconteceria em caso de tentativa de solução do caso sem desgaste.

A criação de uma forma inapropriada, com características de 
asas, que além de comprometer a estética do dente, é uma 
das grandes responsáveis por problemas periodontais, uma vez 
que o acúmulo de alimento nesta região, por vestibular e 
principalmente palatino, é enorme. Portanto, para evitar esse 
tipo de problema a recomendação é se atentar aos pontos 
citados acima, pois isso é garantia do sucesso no tratamento 
restaurador.

.

                                                      

                                                       

A construção de uma restauração para fechamento de diastema 
envolve alguns fatores importantes para que o sucesso restaurador seja 
alcançado. Entre eles estão:

1- Identificar áreas retentivas na estrutura dental.

2- Definir o eixo de inserção da restauração - vertical ou horizontal.

3- Garantir que o término inter-proximal seja executado até a base da 
papila palatina.

4- Garantir que o término cervical na região inter-proximal este-
ja intra-sulcular.

A tentativa de se fazer restaurações sem se atentar      
para estes pontos geralmente acaba em fracasso 

 4-ESTRATÉGIA DE 
PREPARO PARA 
DENTES QUE 
APRESENTAM 
DIASTEMA



 

A tentativa de se fazer esses tipos de casos, sem desgaste algum
do dente, provoca a construção de restaurações inadequadas
em forma e no contorno de regiões críticas. Mas, na maioria
das vezes não fecha totalmente o diastema.

simulação do que aconteceria em caso de tentativa de solução do caso sem desgaste.

A criação de uma forma inapropriada, com características de 
asas, que além de comprometer a estética do dente, é uma 
das grandes responsáveis por problemas periodontais, uma vez 
que o acúmulo de alimento nesta região, por vestibular e 
principalmente palatino, é enorme. Portanto, para evitar esse 
tipo de problema a recomendação é se atentar aos pontos 
citados acima, pois isso é garantia do sucesso no tratamento 
restaurador.

.



1- IDENTIFICAR ÁREAS RETENTIVAS NA ESTRUTURA DENTAL

Na foto acima podemos observar que áreas de cristas, que refletem 
luz, são regiões de maior volume da estrutura dental e são áreas 
que podem comprometer o eixo de inserção da restauração. 
Outra região que apresenta muita retenção são as áreas proximais 
e, portanto, temos que ter muito cuidado durante o preparo para
remover as retenções de forma adequada, criando o eixo de inserção.

Em casos de diastemas, na grande maioria das vezes, o eixo de 

Em casos de diastemas, na grande maioria das vezes, o eixo 
deinserção vertical é o mais apropriado, pois ele permite que a 
peça faça o fechamento do diastema em uma região palatina, 
comum correto perfil de emergência. Um exemplo é o eixo 
verticalde inserção de uma restauração.

2- DEFINIR O EIXO DE INSERÇÃO DA RESTAURAÇÃO



  Exemplo de um eixo vertical de inserção de uma restauração

3- GARANTIR QUE O TÉRMINO INTER-PROXIMAL SEJA 
          EXECUTADO ATÉ A BASE DA PAPILA PALATINA.



Em uma vista vestibular identificamos a base da papila palatina 
para estabelecer o limite de preparo inter-proximal que deverei 
realizar. Na figura acima vemos exatamente isso.

vista palatina evidenciando que o término proximal foi colocado bem na 
base da papila palatina.

Mais uma imagem mostrando a relação da região proximal com a 
base da papila palatina, o que irá garantir um fechamento completo do 
diástema e a construção de um de um perfil correto de emergência.



 4- GARANTA QUE O TÉRMINO CERVICAL NA REGIÃO 
           INTER-PROXIMAL ESTEJA INTRA-SULCULAR 

Esse ponto também é muito importante para a construção de 
um perfil correto de emergência da restauração, que poderá ser 
criado saindo em íntimo contato com o perfil radicular do dente. 
A posição intra-sulcular também é importante para que o perfil de 
emergência faça o condicionamento correto da papila nas regiões 
de diastemas.

Na imagem abaixo observamos o término do preparo intra-sulcular 
na região proximal e na porção mesial da face vestibular.



Na figura abaixo temos uma visão do preparo finalizado, como o 
eixo de inserção criado, com o término na região proximal na base 
da papila palatina e intra-sulcular. Todos os detalhes executados 
para que o laboratório possa construir a melhor restauração.

O técnico deve dominar que dentes que apresentam diástemas 
geralmete apresentam papilas aplainadas e isso se deve ao fato 
de o al imento não ter  a res istência do ponto de contato 
proximal ,  o que causa um impacto constante de alimento nesta 
papila, deixando ela aplainada. Isso nos leva a crer que, mesmo 
que umarestauração devolva o ponto de contato proximal ao 
dente, o alimento deixará de agredir a papila e ela poderá 
recuperar a sua forma correta.

Alguns estudos científicos mostram que quando o ponto de 
contato de um dente ou restauração se encontra a 5mm da crista 
óssea proximal, a probabilidade de que tenhamos um fechamento 
com a papila que está sendo recuperada, é de quase 100%



Nas figuras abaixo veremos como o laboratório faz este 
controle durante a produção das restaurações.

Notem que um pequeno espaço escuro foi deixado propositalmente 
entre a papila (linha vermelha) e o ponto de contato (linha verde 
neon). Observem que o espaço deixado respeita a distância de 
5mm do ponto de contato da crista óssea proximal (linha branca).  
Sendo assim, segundo o artigo científico da foto, a probabilidade
que a papila se remodele e preencha o espaço é de quase 100%.

É importante ressaltar que NÃO adianta o dentista 
executar um excelente preparo se o técnico não 
entende da parte biológica e constroi a restauração de 

forma inapropriada. 



A figura abaixo ilustra um simulação em que o laboratório NÃO
sabendo e entendendo da parte biológica erre no posiciona-
mento do ponto de contato e deixe este a 6mm da crista óssea

Nesta situação, o que devemos esperar com o comportamento da 
papila? A resposta é que a papila não terá potencial de fechar todo 
o espaço e ficaremos com um black space na região que pode ser 
um motivo de reclamação por parte do cliente devido a estética. 
Além disso, essa região pode ter um acúmulo de alimento, que 
poderá prejudicar o periodonto.

Mas, e se o técnico com medo da possibilidade de permanência 
de black space decidir fechar o ponto de contato até o nível da 
papila atual? Lembrando que a papila está aplainada e tem um 
grande potencial de remodelação, caso o técnico feche todo o 
espaço teríamos um comprometimento estético por perpetuamos 
uma papila encurtada e estrangulada. 



A figura abaixo ilustra isso

Notem que o estrangulamento do tecido gengival estraga 
a estética  vermelha do sorriso, perpetuando papilas 
inapropriadas. 

Este tipo de erro é muito comum e podemos ver de forma 
recorrente em casos que são publicados nas mídias sociais



As imagens abaixo demostram que quando um bom preparo é 
realizado e o laboratório domina os fatores biológicos, o resultado 

das restaurações atendem todos os requisitos estéticos, 
biológicos e funcionais.

O controle na construção de um correto ponto de contato e sua 
relação com a crista óssea muitas vezes é empírico e corremos 
muitas chances de erros.

O fluxo digital de construção das restaurações nos permite ter um 
controle total na definição da colocação deste ponto de contato 
com relação a crista óssea. Isto porque com o fluxo digital conse-
guimos fazer a sobreposição conseguimos fazer a sobreposição 
do escaneamento intra-oral dos preparos, juntamente com 
o desenho 3D das restaurações e do arquivo digital tomográfico. 
Assim ,o laboratório tem exatamente a informação sobre onde 
deixar o ponto de contato, respeitando o conceito do 5mm deste 
em relação a crista óssea. 

Nesta situação o que esperar com o comportamento da papila?? 
A resposta é que a papila não terá potencial de fechar todo o 



A plataforma UDlab é a ferramenta ideal para colocar seu laboratório 
em contato 24 horas, 7 dias da semana com todos os dentistas que já são 

digitais no país.
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As imagens abaixo demostram que quando um bom preparo é 
realizado e o laboratório domina os fatores biológicos, o resultado 

das restaurações atendem todos os requisitos estéticos, 
biológicos e funcionais.

O controle na construção de um correto ponto de contato e sua 
relação com a crista óssea muitas vezes é empírico e corremos 
muitas chances de erros.

O fluxo digital de construção das restaurações nos permite ter um 
controle total na definição da colocação deste ponto de contato 
com relação a crista óssea. Isto porque com o fluxo digital conse-
guimos fazer a sobreposição conseguimos fazer a sobreposição 
do escaneamento intra-oral dos preparos, juntamente com 
o desenho 3D das restaurações e do arquivo digital tomográfico. 
Assim ,o laboratório tem exatamente a informação sobre onde 
deixar o ponto de contato, respeitando o conceito do 5mm deste 
em relação a crista óssea. 

Nesta situação o que esperar com o comportamento da papila?? 
A resposta é que a papila não terá potencial de fechar todo o 

Podemos ver isso na figura abaixo



  5- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES 
QUE APRESENTAM BLACK SPACE

Esses  são  casos  que  d i f i c i lmente  consegu imos  se r 
ex t remamente  conser vadores  com a est rutura  denta l 
sadia , pois para que tenhamos um eixo de inserção da 
restauração, ele deve ser vertical. Além disso, precisamos 
desgastar muita estrutura dental para acessar a região do 
black space. Na imagem a seguir, é possível ver a vista platina 
no black space e entender que a restauração deverá ser 
bem na base da papila palatina, para que o espaço seja 
fechado por completo.



Portanto, para que tenhamos eixo de inserção e para que 
possamos reconstruir a forma dental inter - proximal, respeitando 
o perfil de emergência correto, precisamos sacrificar parte da 
estrutura dental como visto na figura abaixo.



Um outro ponto de atenção neste tipo de caso é o volume 
apresentado pelo dente na região cervical ,  que quando 
proeminente se torna uma região de retenção e impedimento 
da criação do correto perfil de emergência. A figura abaixo 
mostra a proeminência da região cervical que deve ser removida.

Todas as áreas de maior proeminência que podem ser barreirra 
para o assentamento passivo da restauração são marcados com 
lapiseira, para que sejam removidos durante o preparo, como 
visto na figura abaixo.



Na próxima figura já observamos os preparos finalizados, garantindo 
o eixo de inserção vertical, o término proximal chegando até a 
base da papila palatina, estando em uma posição intra-sulcular

Na figura abaixo, mostra o momento de prova da restauração 
conferindo se o black space tinha sido fechado de forma apropriada.



 6- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES QUE 
APRESENTAM SUBSTRATO ESCURECIDO

Sempre antes do início de um preparo o dentista deve ter definido
alguns fatores importantes para que o tratamento atinja as 
expectativas do paciente:

1- Material a ser utilizado para a construção da restauração
2- Cor final da restauração desejada pelo paciente
3- Cor do substrato em questão

Tendo essas respostas o dentista pode definir a estratégia de 
preparo a ser executada. Em casos como este acima, em que 
o substrato apresenta uma cor escurecida e o paciente almeja 
um sorriso branco, o volume de desgaste a ser desenvolvido 
durante o preparo deve ser maior, garantindo ao técnico que 
haja espaço para a construção da restauração de acordo com a 
cor final desejada.



Diversos estudos científicos falam sobre o assunto e eles são 
convergentes em relação ao desgaste necessário para o 
mascaramento tde cor em restaurações estéticas do tipo 
laminado cerâmico. 

A imagem abaixo mostra dois art igos cientí f icos que 
defendem a teoria que para a alteração de 1 tonalidade de cor ( ex: 
sair da cor A2 para chegar na cor A1 ) são necessários desgastes que 
variam de 0.2 a 0.5mm de espessura, dependendo da opacidade 
da cerâmica utilizada. 

Vale lembrar também que o profissional deve respeitar a espessura 
mínima da restauração como recomenda o fabricante



Como no caso em questão, que  o paciente desejava um sorriso 
branco, um preparo com a terminação em chanfro largo, realizado 
utilizando as brocas da KG SORENSE 3216 e 3216F, foi confeccionado 
e colocado em uma posição intra-sulcular para garantir o 
mascaramento da interface entre dente e restauração, atendendo 
os requisitos estéticos do paciente.

                                  
                                  término cervical criado

Portanto, com um preparo atendendo as necessidades de espessura 
necessária, o laboratório pode realizar as restaurações, atingindo a 
cor final desejada pelo paciente como visto na figura a seguir



 7- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES QUE 
APRESENTAM POSIÇÃO TRIDIMENSIONAL 

INADEQUADA

Em casos como esse, em que  o paciente tem dentes giro-vertidos 
ou vestibularizados (dente 22), e não aceita a correção com 
ortodontia, seja com alinhadores ou aparelho fixo, a única solução 
para o profissional é praticar um preparo que apresente uma 
maior quantidade de desgaste e que permita que  o 
l aboratór io  possa confeccionar a restauração na posição correta. 
Vale mais lembrar o dentista de conversar com seu paciente 
com antecedência, explicando os desgastes que serão realizados. 
No fluxo da odontologia digital é muito fácil mostrar para 
o paciente os desgastes que estão sendo planejados.



Exemplo de um relatório que é gerado durante a fase do enceramento  
no diagnóstico digital, em que é evidenciado ao paciente os pontos 
do dente que deverão sofrer desgaste antes mesmo do mock-up 

Vale lembrar também que o profissional deve respeitar a 
espessura mínima da restauração como recomenda o fabricante

Espessura 24:



Na figura abaixo já temos os preparos dos dentes finalizados de 
canino a canino, onde o dente 22 apresenta um desgaste maior 
devido a sua posição vestibularizada. 

Vale lembrar ao dentista que, em casos como esses, a exposição de 
tecido dentinário é quase inevitável e portanto , se acontecer 
devemos fazer o selamento dentinário imediatamente, antes até 
do escaneamento intra-oral. Isso assegura a impermeabilização 
da dentina e aumento da longevidade do processo adesivo da 
restauração a longo prazo.

Baixe >>



 8- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES QUE 
APRESENTAM RESTAURAÇÕES ANTIGAS

Qualquer caso de retratamento apresenta um grau de complexidade 
maior, uma vez que não temos o controle sobre o que iremos 
encontrar em baixo dessas restaurações . Geralmente nos deparamos 
com condições não favoráveis, em que a estrutura dental já sofreu 
desgastes consideráveis e até mesmo casos em que nos deparamos 
com pinos intra-radiculares instalados. 

A complexidade de solução está também relacionada aos 
diferentes tipos de substratos com os quais nos deparamos em 
casos como o mostrado acima.

O dentista deve interpretar as condições do remanescente, 
juntamente com o objetivo final do tratamento para que possa 
aplicar a melhor estratégia de preparo possível.

Sendo assim, definimos algumas regras que ajudam o 
profissional a ter mais clareza sobre como deve ser seu 
preparo em casos como esse.



EM SUBSTRATOS COM ALTERAÇÃO MÉDIA DE COR

Nesta situação, em que precisamos mascarar a cor do substrato, 
é interessante o dentista trabalhar com uma terminação em 
chanfro largo, que possibilita ao técnico um bom espaço para a 
confecção na cor desejada pelo paciente.

Na figura abaixo observamos um substrato com alteração média 
de cor e que apresentava um pino intra- radicular de fibra de 
vidro revestido por resina composta

A f igura abaixo mostra o momento em que a broca KG 
Sorensen 3216 F está levando a terminação em chanfro largo 
para a posição intra-sulcular. Notem que o primeiro fio retrator 
foi inserido e causou uma pequena retração do tecido gengival.
imediatamente, antes até do escaneamento intra-oral. Isso 
assegura a impermeabilização da dentina e aumento da 
longevidade do processo adesivo da restauração a longo prazo.



EM SUBSTRATOS COM ALTERAÇÃO SEVERA DE COR

Em situações em que a alteração de cor é severa é de extrema 
importância o entendimento de qual será a estratégia para 
mascarar esta cor exacerbada. 

Na grande maioria das vezes se faz necessário a construção de 
uma infra-estrutura e a restauração, já utilizando uma cerâmica 
com mais translucides, para garantir a estética desejada. . Se um 
infra-estrutura for necessária a terminação em 900 é a que 
melhor atende a necessidade de volume extra, garantindo 
espaço para a infra-estrutura + restauração.

Na foto a seguir observamos um preparo sob um remanescente 
com alteração severa de cor e a terminação em 900.



EM SUBSTRATOS COM ALTERAÇÃO SEVERA DE COR

Em situações em que a alteração de cor é severa é de extrema 
importância o entendimento de qual será a estratégia para 
mascarar esta cor exacerbada. 

Na grande maioria das vezes se faz necessário a construção de 
uma infra-estrutura e a restauração, já utilizando uma cerâmica 
com mais translucides, para garantir a estética desejada. . Se um 
infra-estrutura for necessária a terminação em 900 é a que 
melhor atende a necessidade de volume extra, garantindo 
espaço para a infra-estrutura + restauração.

Na foto a seguir observamos um preparo sob um remanescente 
com alteração severa de cor e a terminação em 900.

COMPARAÇÃO CHANFRO LARGO  X  OMBRO



Apesar de parecer uma alteração pequena, ela é 
a responsável pelosucesso de casos como esse.

Nas figuras a seguir podemos observar os preparos de chanfro largo e 
ombro  900, um ao lado dos outro. Nos vemos também o resultado final 
conseguido, em que temos uma mimetização perfeita das cores, 
garantindo o resultado estético ideal.

A seguir, temos um caso clínico solucionado no fluxo digital restaurador, 
mostrando como em casos com diferentes tipos de substratos 
é possivel utilizar uma correta construção de sub-estruturas e 
restaurações, permitindo uma estética favorável.

O entendimento das características de diferentes tipos de materiais se 
faz necessário para a tomada de decisão.

                                  
                                  término cervical criado



 CASO CLÍNICO 1

Caso clínico em que nos deparamos com a necessidade de tratar 
diferentes tipos de substratos e diferentes tipos de restaurações 
com o objetivo de mimetização.

Nos elementos 23/22/21/13 foram planejados preparos para 
Laminado cerâmico. No elemento 11, foi executado um preparo 
para a coroa total com ombro em 900, devido a alteração severa 
de cor. No elemento 22 foi executado um preparo de coroa 
total em chanfro largo, devido a alteração mediana de cor.

Vista oclusal dos preparos de coroa com os fios de 
afastamento em posição



A confecção das restaurações foram feitas no fluxo digital em que 
o laboratório seguiu a seguinte estratégia:

1- Fresagem de blocos cerâmicos EmpressCad - Ivoclar Vivadent - 
para os dentes com preparos para laminados.

2- Confecção de sub-estruturas de Emax - IvoclarVivadent - para os 
preparos de coroa total, copiando a forma dos preparos para laminados 
e copiando a cor do remanescente dos preparos de laminados.

3- Fresagem de blocos cerâmicos EmpressCad - IvoclarVivadent - 
em forma de laminados,  para serem colocados sobre as sub-estruturas 
de E-Max.

Com isso, conseguimos equilibrar as cores e trazer a melhor estética 
para o paciente. 

Na figura a seguir os laminados cerâmicos 
sendo provados.
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As sub-estruturas de Imax com forma de preparos para lâminados 
sendo provados. Notem como a cor da sub-estrutura tentou se aproximar 
ao máximo da cor dos remanescentes dos dentes 23/22/21.

E por fim as restaurações em EmpressCad, que foram confeccionadas 
para serem instaladas sobre as infra-estruturas. Notem que a mimetização 
conseguida foi perfeita, mesmo em casos com diferentes substratos.

                 após 90 dias de cimentação das peças.
.



Finalizadas as estratégias para os dentes anteriores chegou o 
momento de abordarmos as estratégias de preparos para os 
dentes posteriores em diferentes situações clínicas. 

São 5 situações clínicas em dentes posteriores, que rotineiramente
aparecem em nossas clínicas:
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1- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES 
POSTERIORES QUE APRESENTAM OCLUSAL HÍGIDA.

São casos em que precisamos fazer restaurações tipo laminados para 
correção estéticas, mas não precisamos alterar a oclusão. 

Preconizo a confecção de um stop no preparo, como visto na figura 
abaixo, para que facilite o processo de cimentação do laminado, 
evitando erros de posicionamento.



Na figura acima, os pré-molares apresentam os preparos para 
laminados preservando a mesa olclusal, mas garantindo um 
stop para a facilitação da cimentação das peças.

Na figura abaixo temos uma visão do escaneamento intra-oral , com 
coloração de modelo de gesso, evidenciando as características do preparo.
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2- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES POSTERIORES 
QUE APRESENTAM RESTAURAÇÕES OCLUSAIS SEM 

COMPROMETIMENTO DE CÚSPIDE DE TRABALHO

São casos que precisamos confeccionar o laminado na região 
vestibular e englobar a restauração que está na oclusal. Na figura 
abaixo podemos observar o preparo do primeiro molar superior 
seguindo os critérios de preparo para a confecção de uma única peça 
que fará a cobertura da área vestibular e oclusal.

 preservação das cúspides de trabalho que não foram envolvidas no preparo



3- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES POSTERIORES 
QUE APRESENTAM RESTAURAÇÕES OCLUSAIS COM 

COMPROMETIMENTO DE CÚSPIDE DE TRABALHO

Em casos em que a cúspide de trabalho estão comprometidas pela 
resina, o preparo deve abranger essas cúspides trazendo resistência 
para sua restauração e distribuição da carga mastigatória de maneira 
apropriada. Acima temos uma imagem de um escaneamento 
intra-oral em que o molar inferior apresentava comprometimento 
de cúspide e o preparo englobando toda a oclusal e vestibular foi realizado.

Escaneamento intra-oral por uma vista lingual em que observamos a 
parede lingual preservadas e as cúspides envolvidas no preparo



4- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES POSTERIORES 
QUE APRESENTAM RESTAURAÇÕES OCLUSAIS COM 

ENVOLVIMENTO PROXIMAL

Em casos em que o dente posterior apresenta restauração proximal, 
usamos a mesma filosofia de englobamento dessas restaurações no 
preparo, onde  a terminação do preparo se encontre em estrutura de 
dente. 

Dessa maneira aumentamos a possibilidade de estabilidade da margem 
da restauração ao longo dos anos.

Nas imagens abaixo temos um pré-molar superior com uma 
resina oclusal que se estendia para distal. Veja como a restauração foi 
englobada ao preparo e o término foi finalizado sobre estrutura de 
dente.



     5- ESTRATÉGIA DE PREPARO PARA DENTES 
     POSTERIORES COM COROA TOTAL

Na figura acima, o preparo para coroa total está respeitando a 
inclinação da mesa oclusal para que o técnico tenha espaço 
adequado para a confecção da restauração.

Na imagem ao lado uma 
vista da oclusão mostrando 
que o espaço inter-oclusal foi 
realizado de forma apropria-
da e o fundo de sulco do preparo 
está posicionado corretamente.



.

Imagem do preparo por 
oclusal m o s t r a n d o  c o m o 
t o d o  o  contorno do dente 
na região de término 
respeita uma e s p e s s u r a 
h o m o g ê n e a , 
garantindo uma usinagem 
do bloco cerâmico de forma 
mais precisa, melhorando a          
adaptação marginal.

Imagem do preparo 
mostrando as inclinações 
que foram mantidas na 
face vestibular



Encerramos todos os conceitos para que possamos executar 
preparos com excelência, garantindo aos laboratórios condições 
ideias de trabalho. 

Gosto de ressaltar que a execução de bons preparos está diretamente 
relacionada a quantidade de horas que você dedica ao treinamento. 

Quanto mais treinar, mais rápido terá internalizado o aprendizado 
e a sequência do processo, tomando o procedimento cada vez 
mais fácil e previsível. 

Portanto, use todos os conceitos e coloque em pratica imediatamente.
Pode ser em modelo de gesso, modelos impresso ou manequins 
apropriados para treinamento. E, claro, não se esqueça de conferir os 
próximos capítulos deste e-book, pois iremos detalhar o passo a 
passo de todos os tipos de preparos abordados nesse capítulo.

A plataforma UDlab é a ferramenta ideal para colocar 
seu laboratório em contato 24 horas, 7 dias da semana 
com todos os dentistas que já são digitais no país.

Baixe >>


