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As pontes adesivas são frequentemente uma verdadeira alternativa 
aos implantes. No caso de con-dições desfavoráveis do maxilar ou 
de densidade óssea insuficiente, esta técnica oferece uma excelente 
oportunidade para preencher as lacunas. No entanto, há algumas coisas 
a considerar para um sucesso a longo prazo. Passo a passo, a nossa 
equipa técnica de autores documenta o que é importante.
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Esta técnica era originalmen-
te conhecida na Universidade 
de Maryland como a Ponte de 
Maryland. O método de cons-
trução relatado, geralmente 
feito de metal (baseado em li-
gas não preciosas), desde que 
o elemento da ponte fosse su-
portado por duas asas.
A doutrina original de que uma 
ponte é melhor apoiada por 
dois pilares foi refutada pelo 
frequente afrouxamento de 
uma das juntas adesivas. Por 
conseguinte, há mais de dez 
anos que produzimos ex-clu-
sivamente pontes adesivas de 
asa única no nosso laboratório. 
As suas vantagens sobre a va-
riante “clássica” são óbvias:
• Devido à falta de um bloqueio 
rígido dos dentes do pilar, a 

mobilidade dos elementos de 
apoio individuais é mantida.
• A redução para metade da 
substância dentária a preparar 
é assegurada em benefício do 
paciente
Além disso, a ponte adesiva de 
asa única oferece a possibili-
dade de facilitar a limpeza das 
lacunas, o que é muitas vezes 
mais difícil com construções 
de pontes de duas asas.
Naturalmente, a questão do 
material ideal coloca-se fre-
quentemente. Para uma so-
lução de flange, re-comenda-
mos uma estrutura de óxido 
de zircónio, na qual a cerâmica 
pode ser colocada da forma 
habi-tual. Numerosos estudos 
e amostras de laboratório têm 
provado o sucesso desta opção. 

No presente caso, mostramos 
passo a passo o que tem de 
ser considerado para uma im-
plementação bem sucedida da 
tecnologia restauradora acima 
descrita. O paciente de 80 anos 
de idade veio para tratamen-
to para preencher a lacuna na 
região 22. Recusou uma im-
plantação por razões de cus-
to. Uma vez que o dente 21 já 
estava coroado e ao paciente 
foi categoricamente negada a 
substituição por uma ponte, a 
fixação ao dente 23 era inevitá-
vel, pelo que decidimos utilizar 
uma ponte adesiva de asa úni-
ca (Fig. 1a).
Como os caninos estão muitas 
vezes demasiado próximos do 
antagonista, o objectivo é nor-
malmente prender a asa aos 
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dentes anteriores quando se 
trata de um par. Para esta técni-
ca, contudo, é necessária uma 
preparação invasiva; tentamos 
evitar isto a todo o custo se os 
dentes estiverem intactos.
No presente caso, porém, a de-
cisão foi fácil para nós porque 

o canino tinha um enchimen-
to maior à distância. O defeito 
existente foi incluído para mel-
horar a opção de fixação. Após 
a preparação, foi tirada uma 
impressão de correcção com 
Provil.
No laboratório fizemos um mo-

delo Pindex com pinos (Fig.1), 
prestando especial atenção ao 
desenho da máscara gengival 
(Majesthetik-Gingiimplan-
ti por picodent) e do suporte 
pontiagudo (Fig.2 a 6).
Depois de digitalizar o modelo, 
a estrutura da ponte foi conce-
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bida no computador (Fig. 7). Foi 
criado um espaço de cimento de 
cerca de 0,06 mm em toda a su-
perfície de montagem da flange, 
mantendo uma distância de 1 
mm da margem de preparação 
(Figs 8 a 11).
Desta forma, contrariamos a 
espessura da camada promoto-
ra de aderência e conseguimos 
compensar com sucesso a mes-
ma. Os dados foram enviados 
para o centro de moagem (ser-
viço AHRtec) e a es-trutura de 
zircónio foi fabricada em pou-
cos dias (Fig. 12). A estrutura foi 
facilmente ajustada com uma 
aderência óptima aos parâme-
tros de moagem (Fig. 13).
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Agora era tempo da etapa de 
trabalho mais importante: pul-
verizamos a superfície interna 
da flange com Hot-Bond (Fig. 
14), uma cerâmica de vidro que 
pode ser gravada e infiltrada na 
zircónia e que deve então as-
segurar uma fixação óptima no 
dente do pilar.
A área pulverizada deve ter 
uma superfície em forma de pó. 
O excesso na borda deve agora 
ser remo-vido antes do disparo 
de infiltração, pois isto poderia 
resultar num encaixe incorrec-
to (Fig. 16).
A queima foi realizada de 
acordo com os parâmetros de 
queima recomendados pelo 
fabricante (Figs 17 e 18). De-
vido à temperatura de quei-
ma, é essencial assegurar que 
tenha sido aplicado material 
sufi-ciente. Um tratamento re-
novado com colagem a quente 
após a camada cerâmica já não 
é possível, uma vez que não re-
sistiria às altas temperaturas.
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Especificações do DCMhobond

Temperatura de arranque 450 ºC
Secado 2 min.
Temperatura cocción 1000 ºC
Taxa de subida 60 ºC/min
Tempo de retenção 1 min.
Vácuo em 450 ºC
Vácuo até 999 ºC
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Após uma verificação visual 
da área da asa a ser gravada, 
o pôntico da ponte foi tratado 
com Frame-Shade (Fig. 19).
Depois o liner colorido foi apli-
cado numa tonalidade básica 
(Fig. 20).
Para melhor refracção da luz, 
pulverizamos então o forro 
com material de ombro (Fig. 
21).
Depois de disparar, era tempo 
de desenhar o pôntico. A pro-
fundidade da gravura do mo-
delo de pedra na crista alveolar 
deve ser determinada em con-
sulta com o dentista (Fig. 22). 
A superfície basal da estrutura 
foi suplementada com cerâ-
mica de ombro e colocada no 
modelo isolado com picodent 
Ma-jesthetik-Divi-Fluid (Figs 
23 a 25).
Depois de disparado o ombro, 
foi realizado um procedimento 
de estratificação convencional 
(Fig. 26 bis
28).
Um “molde de imprensa” foi 
agora fabricado a partir de um 
material fotopolimerizável. 
Isto permite que o tecido mole 
seja condicionado por com-
pressão antes da ponte acaba-
da ser inserida (Fig. 29).
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Juntamente com o trabalho 
entregamos uma “tala de posi-
cionamento”, que produzimos 
anteriormente utilizando o 
modelo (Figs 30 a 32).
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Após tentativa para determi-
nar a precisão de ajuste, a su-
perfície adesiva foi jateada, 
gravada com ácido fluorídrico 
e silanizada com Mono-bond.
Ao mesmo tempo, a superfície 
adesiva do dente foi condicio-
nada de acordo com um proto-
colo adesi-vo definido.
Isto incluiu o polimento da 
superfície com óxido de alu-
mínio, a decapagem com ácido 
fosfórico e a aplicação de Syn-
tac-Classic (Figs 33 a 35). De-
pois foi colocado o êmbolo de 
pressão feito em labora-tório e 
a gengiva da crista alveolar foi 
comprimida durante cerca de 
cinco minutos (Figs 36 e 37).
Isto ainda era possível nesta 
altura, uma vez que a matriz 
de prensagem foi fabricada de 
modo a não descansar sobre a 
superfície do dente preparado.
Se a pressão sobre a gengiva 
for demasiado baixa, o êmbolo 
da prensa pode ser revestido 
basicamente com Flow (Fig. 
38). Neste caso, é claro, o pôn-
tico também pode ser queima-
do com cerâmica. A super-fície 
adesiva da flange foi preenchi-
da com acrílico fluível e coloca-
da sobre a superfície condicio-
nada preparada (Fig.39 e
40).
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Uma vez que a gengiva da cris-
ta alveolar foi comprimida pelo 
êmbolo de pressão, a ponte 
adesiva pôde ser colocada sem 
muita pressão e mantida in situ 
com a ajuda da tala de posicio-
namento. A flange foi colocada 
palaticamente sobre o den-
te com pinças diamantadas e 
mantida no seu lugar.
O compósito foi então curado 
com uma luz poderosa. Qual-
quer excesso de cola foi remo-
vido com um escaler.
O resultado final mostra como 

o dente 22 encaixa perfeita-
mente com os restantes dentes 
naturais (Fig. 41). Apesar da 
nossa recomendação, o pacien-
te infelizmente não concordou 
com a substituição das duas 
antigas coroas vizinhas. Con-
tudo, isto era compreensível 
tendo em conta a velhice do pa-
ciente e a sua falta de necessi-
dade médica. No entanto, as re-
duzidas exigências estéticas do 
paciente não nos devem tentar 
a enfraquecer a nossa vonta-
de de perfeição para adaptar 

a nova dentição aos dentes 
natu-rais restantes. Finalmen-
te, uma imagem detalhada de 
outra ponte adesiva, fabricada 
com o mesmo pro-cedimento, 
seis meses após a sua inte-
gração (Figs 42 e 43).
As gengivas foram estimuladas 
pela ligeira mobilidade do pôn-
tico. Como resultado, foi possí-
vel pro-mover a circulação 
sanguínea e assim permitir 
uma excelente adaptação dos 
tecidos moles.
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