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A nova tendência das 
celebridades
Quando falamos de celebrida-
des, estamos a referir-nos às 
suas vidas exclusivas de luxo e 
excen-tricidade. Artistas como 
Travis Scott, Post Malone, Ro-
salia e Miley Cyrus juntaram-se 
à tendência de usar dentes de 
ouro.
Os Grillz são um tipo de jóias 
concebidas para decorar a boca 
e realçar os dentes. Estas jóias 
têm origens muito antigas: sa-
be-se que por volta de 3000 AC. 
Os egípcios utilizavam placas 
de ouro para corrigir ligeiras 
imperfeições nos dentes; os 
maias também incorporavam 
jóias nos seus den-tes, sendo 
um dos seus materiais preferi-
dos o jade. 
Actualmente, os Grillz que são 
feitos não são permanentes. 
Pode colocá-los e retirá-los 
sempre que quiser. São feitos 
de ouro dentário sólido ou 
precioso (geralmente 10k, 14k 
ou 18k) que dura para sempre. 
O Grillz também é feito com 
Cobalto de Crómio; um metal 
que é totalmente biocom-patí-
vel com a boca.

Os grelhados são peças feitas à 
medida e sendo um produto tão 
pessoal, é importante entrar na 
pele da pessoa que os vai usar.  
Estas são puramente estéticas e 
não cumprem qualquer função 
ao nível da prótese, a não ser a 
de realçar a imagem pessoal.
As confecções destes podem 
variar desde materiais tão sim-
ples como o Crómio-Cobalto até 
peças tão complexas como os 
cenários de diamante e ouro de 
alta qualidade, no que diz res-
peito à forma e desenho não há 
limite para as jóias dentárias.

Tipo de clientes
A continuación, en la siguiente 
tabla se puede observar la 
edad de los clientes, en su ma-
yoría gente muy joven, como el 
tipo de profesión que desem-
peñan. Tras realizar un estudio 
de los clientes en una clínica 
de la Región de Murcia.

Como é que são os des-
enhos
EQuanto aos desenhos do Gri-
llz podem ser muito diferentes 
dependendo dos gostos dos 
diferentes clientes, como acon-
tece com as tatuagens.

Grillz: joyeria dental
a medida

José Francisco Gálvez
Email:  kikogalvez23@gmail.com

Técnica

Monica
Resaltado
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Geralmente os clientes vêm ge-
ralmente com ideias bastante 
claras, pois pode ser um sim-
ples ca-nino de cobalto-cromo, 
naqueles clientes que têm um 
perfil que procura algo “subtil” 
para chamar a atenção de uma 
festa. (ver figuras 1 e 2).
Outro perfil de clientes mais 
extravagantes prefere tipos de 
Grillz mais marcantes como 
dois cani-nos de ouro (ver 
figura 3) ou uma ponte de Lon-
dres (ver figura 4), este tipo de 
Grillz normalmente solicitado 
por clientes que gostam de tra-
balhar com eles para chamar a 
atenção, tais como artistas de 
tatuagens ou relações públicas 
de uma discoteca.
Como se pode ver, os desenhos 
podem ser muito variados, 
dependendo da imaginação e 
persona-lidade de cada cliente. 
Alguns deles procuram mesmo 
dar mais personalidade ao 
seu Grillz com formas muito 
peculiares e específicas como 
a Cobra & Fogo (ver figuras 5, 
6 e 7).
Como se pode ver, mesmo o 
contorno de uma cobra ou as 
chamas de um incêndio podem 
ser feitas.
A grande maioria destas jóias 
dentárias são removíveis e 
embora não representem 
qualquer risco para a saúde 
dentária, deve sempre seguir 
as recomendações do pro-
fissional para garantir que a 
oclusão e a musculatura não 
sejam alteradas pelo uso inde-
vido das mesmas.
Os clientes tendem a exibi-los 
em situações muito específicas 
e concretas, uma vez que se 
torna claro para todos eles que 
estes tipos de produtos não 
devem ser usados diariamen-
te, mas sim em situações de 
lazer nocturno ou mesmo para 
sessões fotográficas curtas.

Como são feitos
No momento de fazer estes 
Grillz é bastante simples, uma 
impressão da boca do cliente 
é tirada e depois de chegar 
ao laboratório começa com 
a depilação do mesmo, neste 

Edad Sexo Ocupação Tipo de trabalho

Cliente 1 30 Homem Tatuador Caninos daurados

Cliente 2 21 Muhler Estudante Cr-Co Canines

Cliente 3 26 Homem
Representante de 

discoteca
London Bridge

Cliente 4 28 Homem Tatuador Caninos chanfrados

Cliente 5 24 Muhler Desenhista Only Line

Cliente 6 26 Homem Influencer Cr-Co canines

Cliente 7 20 Homem Estudante Snake & Fire

Cliente 8 21 Muhler Estudante Rings Side

Cliente 9 22 Muhler Estudante Cr-Co canines

Cliente 10 27 Homem Tatuador Low Bridge

Cliente 11 21 Muhler Tatuadora Lado dourado fixo

Figs. 1 e 2: Canino tipo vampiro em Crómio-Cobalto.

Fig. 3: Caninos de ouro Fig. 4. London bridge

Técnica
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ponto o cliente tem mui-to a 
dizer, uma vez que em todos 
os momentos deve estar em 
contacto tanto profissional 
como cliente para conseguir 
o desenho desejado pelo
mesmo, uma vez que uma vez
a depilação o clien-te pode
querer certos toques que não
tinha pensado na primeira vez
a marcação.
Uma vez que o cliente tenha

dado a autorização, a prótese é 
terminada no material deseja-
do pelo cliente.

Grillz como uma 
prótesis fixa
Em situações excepcionais e 
muito específicas, a paciente 
pode desejar a reabilitação de 
certas peças com materiais 
muito específicos, como no 
caso seguinte, em que a pa-

ciente, após ter rece-bido um 
traumatismo em idade precoce 
num dos seus lados, decidiu 
reabilitá-lo em ouro 18 K (ver 
figura 8).

Conclusão
Em conclusão, este tipo de 
moda está a tornar-se cada 
vez mais popular, uma vez que 
cantores, influenciadores ou 
modelos estão cada vez mais 

a reforçar a sua presença com 
este tipo de joal-haria dentária 
para se destacarem entre os 
seus acólitos. E será um tipo 
de produto que veremos cada 
dia mais e mais.

Técnica

Figs. 5 a 7: Snake & Fire.

Fig. 8: Dente lateral de ouro fixo.
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Dentes sem vida, periodonto danificado: a situação inicial no caso 
de este paciente foi mui-to difícil. Os dois autores Yuki Momma e Dr 
William C. Heggerick mostram como restruturar a har-monia estética 
restaurando em cerâmica dos quatro dentes anteriores.

Harmonia estética

Yuki Momma 
Weston/USA
Email: yukimomma7@gmail.com

Dr. William C. Heggerick
Weston/USA

Técnica

Com os dentes anteriores su-
periores naturais em estado de 
¿desolação?, as estruturas perio-
dontais parcialmente danifica-
das, uma coroa metalo-cerâmica 
na região 12, a linha da gengiva 
com um brilho cinzento notório 
e triângulos proximais escuros ... 
... dificilmente foi possível falar de 
uma estética rosa-branca (Fig. 1). 
Foi assim que o paciente se apre-
sentou ao Grupo de Especialistas 
Dentários de Weston. As suas 
expectativas eram elevadas. Os 
defeitos deviam ser tratados e a 
forma gengival devia ser corrigi-
da. Rapidamente se tornou claro 
que o resultado desejado só seria 

possível com uma restau-ração 
em cerâmica dos quatro dentes 
anteriores.

Planeamento do design
A paciente estava preocupada 
com a restauração com coroas 
que eram muito grandes e dema-
siado rectangulares. Por conse-
guinte, em consulta directa com 
ela, foi inicialmente criada um 
enceramento tomando este en-
ceramento como base,fazer uma 
chave para uma maquete, que foi 
utilizada para de-terminar o des-
enho da nova restauração junta-
mente com a paciente (Fig. 2).

Material de escolha
As coroas foram fresadas com 
IPS e.max ZirCAD Prime (Ivo-
clar Vivadent). Estes discos de 
óxido de zircónio são fabrica-
dos usando Gradient Technolo-
gy (GT), um processo novo em 
que se combinam matérias-pri-
mas de óxido de zircónio de 
alta resistência e translúcidas. 
Isto tem várias vantagens: por 
um lado, o material oferece 
uma estabilidade muito boa: 
uma resistência à flexão biaxial 
de 1200 MPa e uma resistência 
à fractura de >5 MPa m1/2. É, 
portanto, adequado para co-
roas de dente único de longa 

Fig. 1: Situação inicial Fig. 2. maquete.
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duração, bem como para pon-
tes de grande envergadura. Por 
outro lado, a cerâmica oferece 
uma translucidez e gradiente 
de cor únicos e completamen-
te contínuos e, portanto, o po-
tencial a ser utiliza-do mesmo 
no campo da estética de ponta. 
Dependendo do perfil específi-
co do caso, o trabalho pode ser 
realizado monolítica ou par-
cialmente ou totalmente cera-
mizado, também combinado 
numa restau-ração. Isto faz do 

IPS e.max ZirCAD Prime uma 
verdadeira “solução de um 
disco”, com a qual po-demos 
fazer o melhor uso possível 
para cada paciente. Neste caso, 
foram fabricadas estruturas 
de co-roas anatómicas ligeira-
mente reduzidas e depois ter-
minadas com IPS e.max ZirCAD 
Coloring Li-quids, o IPS e.max 
Ceram Veneering System e a 
gama de pigmentos e esmaltes 
IPS Ivocolor (Figs 3 a 7).

Foco na cor do dente
Para além da forma do dente, 
a cor do dente é o critério es-
tético mais importante para 
dentes bonitos para o pacien-
te. Nos dentes naturalmente 
saudáveis, os incisivos cen-
trais superiores parecem mais 
brilhantes. No entanto, neste 
paciente, os dentes anterio-
res naturais na situação ini-
cial tinham uma to-nalidade 
básica relativamente escura e 
estavam desigualmente des-

Fig. 4. as coroas sinterizadas no modelo.

Fig. 5: Desenho estético individual com materiais de estratificação IPS e.max Ceram.

Fig. 3. Coroas IPS e.max ZirCAD Prime anatomicamente ligeiramente reduzidas, 
ligeiramente coradas com líquidos de infiltração na margem cervical.
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Fig. 10. O resultado final: estético, natural, belo.

não encaixa perfeitamente 
aqui, não é vista como pertur-
badora. As coroas de outra for-
ma ideal asseguram uma curva 
gengival  fica esteticamente 
boa e, graças à substi-tuição da 
coroa metalo-cerâmica, existe 
agora até um ligeiro transporte 
das papilas para as coroas e vi-
ce-versa. Embora ainda fossem 
visíveis vestígios mínimos dos 
triângulos proximais escuros 
durante a prova, fecharam rá-
pida e completamente após a 
cimentação final (Variolink Es-
thetic, Ivoclar Viva-dent) (Fig. 
9). A gengiva aderiu comple-
tamente às restaurações fabri-
cadas com IPS e.max ZirCAD 
Prime.

Conclusão
A nossa escolha de material 
provou mais uma vez ser a 
escolha certa. Graças à sua ex-
traordinária eficácia estética, 
podem ser alcançados resulta-
dos muito bons sob a forma de 
restaurações monolíticas com 
puro IPS e.max ZirCAD Prime. 
Aqui ele formou a base ideal 
para criar a nossa imagem 
ideal com materiais e sombras 
de folheado coordenados: um 
sorriso impecável de beleza 
natural. O paciente está satis-
feito com o resultado do trata-
mento e nós também (Fig. 10).

Fig. 9: Restauração final in situ.
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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.

Ponte adesiva de uma asa: 
como é construída

Massimiliano Trombin 
Da Vinci Dental Glockengasse 3
53340 Meckenheim
Email: leonardo@davincidental.de
www.davincidental.de

Dr. Roland Mantsch Lorenzo Willsch

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-

1

2

6

3

1a

4 5
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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).

7

8

9

10

11
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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.

12

13

14 15

16

18 19

17

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).

20 21

22

23

24

25
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Juntamente com o trabalho 
entregamos uma “tala de posi-
cionamento”, que produzimos 
anteriormente utilizando o 
modelo (Figs 30 a 32).

26

27 28

29

30
31

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.

39 40
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Klaus Ohlendorf sabe o que os futuros mestres precisam de saber. 
Na sua nova série de artigos, ele transmite os seus conhecimentos 
sobre dentaduras completas da Parte II do exame de mes-trado em 
tecnologia dentária. Apresenta também os métodos orientados para o 
sistema relevantes para a Parte I do exame.

Qualidade no exame
principal: prótese dentária 
completa, parte 1

Klaus Ohlendorf 
Email: klausohlendorf@gmx.de

O tratamento do paciente 
edêntulo é uma das áreas mais 
difíceis em prótese. Neste caso, 
as pró-teses de alta qualida-
de são fabricadas num espaço 
vazio, ou seja, sem dentes re-
siduais para for-necer orien-
tação. O sucesso completo da 
prótese é caracterizado princi-
palmente pelos princípios me-
cânicos da estática e da biome-
cânica. É importante alcançar 
um equilíbrio entre a estática 
e o dinamismo. A nova ge-

ração de pacientes espera, com 
razão, cuidados ideais, fabrica-
dos com pro-cessos e materiais 
modernos. A prótese dentária 
completa deve restaurar espe-
cialmente a função mastigató-
ria com uma fonética perfeita 
e uma estética óptima. Como 
é bem sabido, a ausência total 
de dentes pode afectar grande-
mente a qualidade de vida. Os 
contactos sociais são evitados, 
mesmo a articulação de alegria 
ou tristeza, bem como o trata-

mento de agressões e stress é 
signi-ficativamente restringido 
no caso de perda total de den-
tes.
De acordo com o anuário esta-
tístico da Associação Nacional 
de Dentistas de Seguros de 
Saúde Estatutários, em 2015 
foram feitas 468.300 próteses 
completas para pacientes de 
seguros de saú-de estatutários 
na Alemanha. De acordo com o 
Quinto Estudo Alemão de Saú-
de Oral, realizado entre Outu-
bro de 2013 e Junho de 2014, 
uma em cada oito pessoas na 
faixa etária dos 65-74 anos não 
tem dentes; em 1997 ainda era 
uma em cada quatro.

A nova geração de 
pacientes espera uma 
restauração óptima, 

fabricada com processos e 
mate-riais modernos.

Técnica

Fig. 1: Construção em 
barra metálica com 

suporte de implantes, 
fabricada com CAD/

CAM e testa-da.
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A dentadura completa desen-
volveu-se significativamente 
graças às técnicas modernas. 
Foram criadas soluções proté-
ticas interessantes com base 
na produção de CAD/CAM, es-
pecialmente no campo das pró-
teses suportadas por implantes 
(Fig. 1). No entanto, na era dos 
implantes, o in-teresse pela 
prótese completa “pura” dimi-
nuiu um pouco, o que pode le-
var à perda de conhecimen-tos 
e competências importantes.
Deve-se notar que quase to-
dos os critérios para próteses 
completas, tais como a deter-
minação da distância vertical 
entre os maxilares, a escol-
ha do conceito oclusal com a 
configuração sistemática dos 
dentes de substituição, a de-
terminação da posição e in-
clinação do plano oclusal e a 
remonta-gem são também re-
quisitos essenciais para próte-
ses completas suportadas por 
implantes. Graças aos avanços 
na dentisteria de implantes, os 
implantes podem agora ser uti-
lizados para estabilizar a pró-
tese em muitos casos (Fig. 2).

Quase todos os critérios 
para próteses completas 

são idênticos para 
próteses completas 

suporta-das por 
implantes e são um pré-

requisito absoluto para o 
sucesso a longo prazo.

A utilização de técnicas mo-
dernas falha frequentemente 
por razões económicas, as con-
dições anatómicas dos maxila-
res ou o estado geral* do pa-
ciente.
Portanto, para muitos pacien-
tes, uma prótese completa 
suportada pela membrana 
mucosa perma-nece um tra-
tamento adequado para res-
taurar e manter as funções e 
estruturas orais. Uma prótese 
completa bem sucedida requer 
um historial médico completo 
e um exame. A análise funcio-

nal e o tratamento de terapia 
funcional introdutória são 
necessários não só para a dis-
função craniomandi-bular em 
relação às unidades mastigató-
rias que ainda estão presentes, 
mas também para solu-ções 
protéticas totais.
Os pacientes estão cada vez 
mais velhos e, apesar de uma 
melhor profilaxia dentária e de 
um for-te empenho na preser-
vação a longo prazo dos dentes, 
a perda de dentes permanece 
quase a mesma, mesmo que a 
perda ocorra apenas na velhi-
ce. Espera-se uma procura ain-
da maior de prótese dentária 
no futuro. A restauração com 
dentaduras completas está a 
tornar-se cada vez mais difícil. 
A idade mais avançada do pa-
ciente resulta frequentemente 
numa reduzida adaptabili-da-
de. As reabsorções avançadas 
dos processos alveolares, es-
pecialmente na mandíbula, 
tornam a fabricação de denta-
duras completas muito mais 
exigente.

O sucesso da prótese 
dentária completa é uma 
das tarefas mais difíceis 
na odontologia e na tec-
nologia dentária. Neste 
caso, as próteses de alta 

qualidade devem ser 
fabricadas num espaço 

va-zio, ou seja, sem 
dentes residuais para 

proporcionar orientação.

Um pré-requisito para o su-
cesso de medidas protéticas 
completas é, em particular, a 
determinação dos desejos do 
paciente, aconselhamento e 
apoio também por parte do 
técnico dentário ** (Fig. 3). 
Os modelos de gesso não têm 
nervos e são mudos. A estabi-
lidade mastigatória não pode 
ser veri-ficada de forma fiável 
no articulador apenas porque 
as superfícies dos modelos são 
rígidas. É dife-rente na boca 
através da membrana mucosa, 
que cede sob pressão e volta 
assim que a pressão é liberta-
da. A posição estável da próte-

Fig. 2. Restauração de implantes com ligação de barra de suporte 
para retenção móvel (rotação em torno de um eixo transversal) de 
uma dentadura completa removível. Os aspectos muito positivos da 
construção de uma barra em termos de estabilização, dinâmica, apoio 
e retenção são compensa-dos pelo aumento das exigências do paciente 
em termos de higiene em casa.

* Contra-indicação absoluta para implantação (Hwang et al., 2006):
• substituição recente da válvula cardíaca 
• desordem fisiológica da coagulação do sangue
• evento cerebrovascular recente (por exemplo, acidente vascular cerebral)
• imunossupressão (supressão do próprio sistema de defesa do corpo)
• Infecções com flúor
• Grave disfunção hepática
• abuso de substâncias
• tabaco
• doença psiquiátrica 
• terapia com bisfosfonatos intravenosos (medicamentos para osteoporose)
• desenvolvimento activo de tumores

** Informação e desejos do paciente ao técnico dentário sobre a nova prótese:
• O que é que o doente não gosta no substituto existente, o que é que ele/ela 
quer do novo?
• Devem ser obtidas as seguintes informações: Estética = forma do dente, cor 
do dente, coto de dente, desenvolvimento, suporte de tecido mole,
Formação do som = teste de fala: por exemplo, palavras “S” ou “X”.
Desempenho de mastigação = que alimentos é que o paciente já não pode 
comer?
Higiene = capacidade de ser higiénico
Fixação da prótese = ao falar e especialmente ao morder com os dentes ante-
riores, sensação tác-til = desobstrução da língua, superfície lisa da prótese ou 
com pregas palatinas, etc.
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se ao comer e moer alimentos 
não pode ser simulada em la-
boratório.
Em última análise, o potencial 
do técnico dentário, tal como 
a agilidade mental e o pensa-
mento ana-lítico, será decisivo 
para a adaptação dos dentes, 
uma vez que não existe uma 
receita pronta para cada caso 
de paciente. A este respeito, 
o conhecimento, a experiên-
cia e o trabalho intelectual
inde-pendente são a solução
ideal para dentaduras comple-
tas em pleno funcionamento.

Medidas implantológicas 
no âmbito de dentaduras 
completas
No caso de medidas implanto-
lógicas para pacientes idosos, o 
principal objectivo é restaurar 
a mel-hor qualidade de vida 
possível. Não só as opções im-
plantológicas e aumentativas 
(= estrutura ós-sea) devem 
ser utilizadas para tomar uma 
decisão terapêutica, mas os 
pacientes geriátricos tam-bém 
devem considerar a esperança 
de vida. Deve ser prestada sufi-
ciente atenção à idade e re-sis-
tência do paciente durante 
uma intervenção cirúrgica. Os 
mais velhos precisam de con-
ceitos individuais e por vezes 
muito especiais para mante-
rem a sua saúde oral. No maxi-
lar desdentado, os implantes 
para ancorar dentaduras totais 
podem ser utilizados de forma 
diferente, dependendo do seu 
número e distribuição. As res-
taurações de implantes fixos 

podem ser implementadas com 
relações verticais e horizontais 
favoráveis na mandíbula. No 
que diz respeito às possibilida-
des estéticas e à acessibilida-
de das medidas de higiene, as 
restaurações removíveis sob a 
forma de sobredentaduras são 
uma estratégia de tratamento 
sensata para muitos pacientes. 
Neste contex-to, contudo, não 
se deve esquecer que as medi-
das implanto-protéticas estão 
entre as formas mais caras de 
terapia em odontologia. As dis-
crepâncias entre os maxilares, 
tais como mordidas cruza-das 
ou casos extremos de Classe II/
III Angle, podem levar a com-
plicações significativas e riscos 
biomecânicos na fase protéti-
ca. Não só a relação posicional 
entre as mandíbulas, mas tam-
bém a morfologia das mandí-
bulas desdentadas individuais 
(fornecimento ósseo limitado) 
desempenha um papel impor-
tante na decisão de tratamento 
subsequente (Fig. 4). Os pa-
cientes devem ser informa-dos 
sobre os custos de seguimento 
e os intervalos de acompanha-
mento (tais como os custos de 
limpeza profissional contínua 
dos dentes para assegurar a 
funcionalidade da prótese den-
tária inte-grada a longo prazo).

Dentaduras completas 
fabricadas utilizando o 
processo CAD/CAM
As dentaduras completas são 
cada vez mais fabricadas com 
a ajuda de sistemas de fabrico 
assis-tidos por computador. 

Este desenvolvimento torna o 
factor tempo cada vez mais im-
portante no trabalho diário no 
laboratório dentário. As técni-
cas comprovadas podem então 
ser utilizadas com menos fre-
quência devido ao aumento do 
tempo e dos custos envolvidos.
A digitalização está bem 
avançada no diagnóstico, no 
planeamento do tratamento e 
na fabricação de próteses fixas. 
Contudo, os sistemas CAD/
CAM ainda não podem simu-
lar características espe-ciais 
tais como impressões funcio-
nais de membranas mucosas 
ou determinações complexas 
da relação maxilar em pacien-
tes desdentados. A produção 
convencional de próteses com-
pletas re-movíveis tem sido 
operada de forma fiável e com 
sucesso durante muitas déca-
das. No entanto, as etapas de 
trabalho por vezes parecem 
pesadas e demoradas.
Uma vez que este grupo de 
pacientes económica e medi-
camente desfavorecidos será 
cada vez mais afectado pela 
falta de dentes no futuro, é im-
portante desenvolver procedi-
mentos e cadeias de processos 
inovadores; o foco é em proce-
dimentos rentáveis que sejam 
menos stressantes para o pa-
ciente e que possam ser im-
plementados num mínimo de 
sessões clínicas. As vantagens 
das próteses fabricadas digital-
mente incluem a reprodutibili-
dade simples e uma “cópia de 
segurança” digital permanen-
te para outras indicações, por 

Fig. 3. foto final de uma restauração 
protética completa bem sucedida na 
mandíbula inferior e supe-rior. Um paciente 
satisfeito é a recompensa para o dentista 
e o técnico dentário por terem domina-do 
juntos uma restauração protética difícil. 
Com conhecimento e habilidade, podem ser 
alcançados resultados funcionais e estéticos 
que tenham a qualidade certa característica 
dos cuidados a longo prazo (feitos pelo 
técnico dentário Kurt Fiedler).
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exemplo, quando se pretende 
fabricar moldes cirúr-gicos ou 
radiográficos ou próteses du-
plicadas.
Ainda não está conclusivamen-
te claro se os novos procedi-
mentos que estão integrados 
no fluxo de trabalho digital 
serão benéficos para a odonto-
logia protética e quão práticos 
e económicos estes procedi-
mentos são.

Processos de fabrico 
digital
Graças à digitalização de im-
pressões, as etapas de trabalho 
convencionais podem ser com-
bina-das com processos digi-
tais. Existem diferentes des-
envolvimentos no campo do 
fabrico de próte-ses completas 
assistido por computador. Ba-
sicamente, pode ser feita uma 
distinção entre os pro-cessos 
de fabrico aditivo e subtractivo, 
podendo estes últimos ser divi-
didos em processos semi-digi-
tais e totalmente digitais. Com 
o processo totalmente digital,
podem ser produzidas estrutu-
ras de uma e duas partes. Ini-
cialmente, o fluxo de trabalho
digital é normalmente precedi-
do por im-pressões convencio-
nais e pelo registo da relação
mandibular. As impressões ou
os modelos de gesso obtidos
a partir delas e o registo de
relações são digitalizados com
um scanner e, assim, disponibi-
lizados para o fluxo de trabal-
ho digital. Alternativamente,
os modelos digitais do pacien-
te também podem ser obtidos
directamente no paciente com
um scanner intraoral, mas sem
im-pressões funcionais das
membranas mucosas.

Fabrico de aditivos
A produção aditiva de próte-
ses completas é realizada com 
a impressora 3D depois de ter 
sido criado um registo digital 
de dados da prótese em for-
mato STL com suporte CAD. 
A prótese é então construída 
directamente através da apli-
cação do material base protéti-
co em camadas (prototi-pagem 

rápida).
A impressão em 3D poderia ser 
uma ferramenta útil para den-
taduras completas. A Formlabs 
apre-sentou uma combinação 
coordenada de material para 
dentaduras completas a partir 
da impressora 3D durante o 
IDS 2019. Os plásticos impres-
sos para uso permanente na 
boca devem ser exami-nados 
de forma crítica do ponto de 
vista químico. Uma coisa é cla-
ra: a tecnologia de impressão 
3D tem um grande potencial. 

Uma grande vantagem de to-
dos os processos aditivos é que 
os objectos tridimensionais 
podem ser construídos e im-
plementados no computador 
numa variedade quase ilimita-
da de formas e complexidade.

Método Subtractivo
Isto envolve a remoção de ma-
terial de uma peça em bruto de 
acrílico por fresagem contro-
lada por computador até que o 
produto final desejado perma-
neça. Na produção semi-digital 

Fig. 4. com o sistema MultiPlus (Bego), os pacientes desdentados com 
disponibilidade óssea limi-tada para a colocação de implantes podem ser 

poupados ao aumento numa data posterior. Os postos MultiPlus estão 
disponíveis até 30° e alturas gengivais diferentes.
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da dentadura completa, é pri-
meiro construída sobre mode-
los digitalizados de pacientes 
no computador. O con-junto de 
dados é depois maquinado a 
partir de um disco de cera para 
que uma “prova de cera normal” 
possa ser realizada no paciente. 
Posteriormente, a “dentadura 
de cera” é convertida em acrí-
lico da forma convencional. 
O tempo exigido pelo técnico 
dentário é menor. As vantagens 
de uma prótese acrílica fresada 
não se aplicam devido ao mé-
todo de transferência conven-
cional. Esta é a diferença para 
abordagens de fabricação total-
mente digital, no final das quais 
o processo de fabricação digi-
tal é a prótese plástica fresada
CAD/CAM.
Enquanto nas construções to-
talmente digitais de uma uni-
dade, os espaços em branco já
contêm os dentes protéticos er-
guidos e, portanto, as próteses 

completas são monolíticas, nas 
cons-truções de duas unidades 
os dentes protéticos devem ser 
ligados manualmente à base da 
denta-dura fresada. Dependen-
do do sistema, podem ser utili-
zados dentes protéticos pré-fa-
bricados ou dentes protéticos 
fresados (Figs 5 a 8). Se todos 
os requisitos para próteses ana-
lógicas completas forem cum-
pridos e forem adequadamente 
suplementados, substituídos ou 
mesmo melhorados no proces-
so digital, o caminho para o pro-
cesso de trabalho digital pode 
começar. Só nesta base se pode 
falar de uma dentadura “verda-
deira” digital completa.
Seria desejável incorporar pró-
teses completas produzidas 
digitalmente na teoria e na prá-
tica do programa de ensino nas 
escolas de mestrado e depois 
utilizar a experiência adquirida 
para a sua própria estratégia 
empresarial.

Apesar das tecnologias 
digitais e algoritmos 

inteligentes: os 
fundamentos protéticos 
comprovados no que diz 
respeito à estabilidade, 
função e estética que se 
acumularam ao longo 

de muitas déca-das 
continuam a existir.

Gradualmente, esta tecnolo-
gia estabelecer-se-á na práti-
ca e no laboratório, talvez não 
para todos, mas para muitos 
casos protéticos. Utilizadores 
e pacientes relatam resultados 
promissores e tem-po de trata-
mento mais curto. Os fabrican-
tes continuam a desenvolver 
processos CAD/CAM para den-
taduras completas e optimizar 
os processos. Mas apesar das 
tecnologias digitais e algorit-

Fig. 5. PMMADiscs são adequados 
para bases de dentadura em produção 

automatizada (Candu-lor).
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mos inteligentes, ainda se apli-
cam os seguintes: os princípios 
protéticos comprovados no 
que diz res-peito à estabilida-
de, função e estética que têm 
sido construídos ao longo de 
muitas décadas ainda se apli-
cam. Os dentistas e técnicos de 
prótese dentária devem estar 
abertos às novas tecnolo-gias, 
por um lado, e examiná-las cri-
ticamente, por outro.

Compensação
As próteses dentárias comple-
tas são frequentemente um 
sector mal pago no laborató-
rio dentário. Acima de tudo, 
a razão para isto é a remune-
ração demasiado baixa dos 
pacientes no sistema legal de 
seguro de saúde, de modo que 
o departamento de acrílico
recebe geralmente subsídios
cruza-dos dos outros departa-
mentos do laboratório, com o
resultado de que o nível sala-
rial dos “técnicos de acrílico”
se situa na faixa inferior. Como
benefício monetário puro, há
pouco espaço para desenhos
individuais.
Uma vez que a disposição dos
dentes anteriores no articu-
lador só pode ser avaliada
de forma limi-tada, o técnico
dentário deve estar presente
durante a prova. No entanto,
devido ao quadro legal de re-
muneração, o try-in torna-se

um acto de equilíbrio da gestão 
empresarial.
A maior despesa de tempo para 
próteses individuais que estão 
longe de ser padrão, fabricadas 
de acordo com critérios de pro-
dução modernos, é obviamente 
mais cara em comparação com 
a pro-dução de acordo com as 
directrizes do seguro de saú-
de. Contudo, a fim de desfrutar 
de uma boa qualidade de vida 
até à velhice, este é um inves-
timento que vale a pena. Hoje 
em dia, muitos pa-cientes re-
conhecem que a prótese com-
pleta de fabrico barato pode 
ser a mais dispendiosa a longo 
prazo como um benefício de 
seguro de saúde. As próteses 
baratas podem levar a repeti-
dos pon-tos de pressão, corre-
cções, novos produtos e relí-
quias. Os pacientes com uma 
prótese total fun-cionalmente 
restrita adquirem regularmen-
te pó adesivo para uma melhor 
fixação na boca. Em vez disso, 
este dinheiro deveria ser in-
vestido numa nova dentadura 
completa, funcional e sem fal-
has.

Como regra geral, o 
departamento de acrílico 

recebe subsídios cruzados 
dos outros departamen-

tos no laboratório.

As companhias de seguros de 
saúde, dentistas e técnicos de 
prótese dentária devem admi-
tir que a relação entre o serviço 
e o reembolso obrigatório do 
seguro de saúde não é correcta 
para próte-ses completas.
O nível de formação em denta-
duras completas com as opções 
de fabrico actuais é inadequa-
do em muitas universidades. 
Esta é uma das razões pelas 
quais as taxas de caixa são 
baixas. O efeito negativo sobre 
o trabalho diário na prática e
no laboratório significa que fal-
ta a motivação ne-cessária.
Contudo, também é verdade
que o potencial económico das
opções de fabrico de próteses
com-pletas para pacientes com
seguro privado não é muitas
vezes explorado nem pelo mé-
dico nem pelo técnico dentário.
Hoje, os “velhos e jovens de co-
ração” valorizam a dentadura
individual, mas acima de tudo
funcional, quando não têm den-
tes. Tendo em conta o aumento
de dentaduras es-trangeiras,
faz sentido concentrar-se mais
em dentaduras completas. A
proximidade do local deve ser
utilizada mais do que anterior-
mente graças a conhecimentos
sofisticados com bons consel-
hos e apoio ao paciente. Então
a dentadura completa também
pode custar alguma coisa. Nu-
merosos laboratórios reconhe-

Fig. 6 a 8. dentaduras completas fabricadas 
utilizando o processo CAD/CAM (Candulor). 

Uma das principais vantagens do processo 
digital é a produção industrial das 

peças em bruto da base da dentadura. 
A retracção da polimerização e as 

imprecisões de ajuste são coisa do passado. 
O pro-cesso de fabrico digital também 

significa que o conteúdo residual de 
monómeros é inferior. Além disso, o tempo 

total de processamento é reduzido com o 
procedimento digital e é fornecida uma 

reprodutibilidade eficiente (por exemplo, 
uma segunda prótese).
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ceram o potencial económico 
e já se estabeleceram com su-
cesso no nicho de mercado das 
“dentaduras completas”.
No final, as competências pro-
fissionais do dentista e do 
técnico dentário e a sua coo-
peração e es-forço interdisci-
plinares determinam o sucesso 
das medidas. A participação 
conjunta do médico e do téc-
nico dentário em cursos de 
formação avançada conduz, 
sem dúvida, a melhores con-
ceitos de tratamento. A fim de 
alcançar uma solução de alta 
qualidade, podem ser utiliza-
das ajudas que garantam uma 
produção mais económica e 
mais rápida de próteses com-
pletas.

A dentadura completa 
não tem de ter uma 

existência obscura na 
gama de ofertas na 

prática e no laboratório. 
O desejo dos pacientes 
de optimizar a função 
e a estética é grande 
e as exigências dos 

prestadores de serviços 
dentários são muito 

amplas.

Questões básicas antes 
do tratamento
O planeamento do tratamento 
pelo dentista deve responder 
às seguintes questões em par-
ticular:

• É necessária uma cirurgia
pré-prostética?

• Faz sentido uma nova
produção ou correcção de
dentaduras existentes?

• É necessário e possível
apoio adicional ao implan-
te?

• Procedimento de trata-
mento

• Duração do tratamento
• Orçamento

Objectivos da dentadura 
completa
O paciente deve ser capaz de en-
golir os alimentos sem restrições. 
Um bolo alimentar optima-mente 
moído é o primeiro passo impor-
tante no tracto digestivo.

• A dentadura completa 
deve apoiar positivamente
a fonética.

• A forma e posição especí-
fica do dente, bem como o
desenho gengival natural,
devem ser visa-dos (Fig.
9).

• Regresso à qualidade de
vida oral original

• A dentadura completa
deve ser integrada na fisio-
nomia do paciente.

• O desenho da prótese deve
facilitar a aceitação do

paciente e eliminar a sen-
sação de corpos estranhos.

• A dentadura deve ser hi-
giénica e fácil de cuidar.

• A auto-estima do pacien-
te deve ser reforçada com
dentaduras.

Contra-indicações
Existe uma contra-indicação 
para uma dentadura comple-
ta feita de polimetacrilato de 
metilo em caso de intolerância 
rara e comprovada ao MMA 
(metacrilato de metilo) ou a ou-
tros componentes. Um teste de 
adesivo negativo (sinónimos: 
teste de adesivo, teste de gesso; 
teste de provocação) para de-
terminar que não há alergia de 
contacto não é suficiente por si 
só. Porque apenas a pre-sença 
de sintomas clínicos claros in-
dica uma alergia.

Parâmetros de trabalho 
que caracterizam as 
próteses de sucesso:

• Atitude positiva e vontade
para a aceitação da próte-
se dentária por parte do
paciente

• Colocação dos modelos de
gesso no articulador da
mesma forma que o pa-
ciente.

• Correcta determinação 
cêntrica e fixação

• perfeito posicionamento
estático e dinâmico dos
dentes

• Prótese estável



27© labor dental - Vol. 24 - nº 1  01/2021

Técnica

• contacto com as boche-
chas dos dentes posterio-
res

• restaurações precisas (são
frequentemente neces-
sárias correcções finas na
boca do doente)

Informação que o
dentista transmite ao
técnico dentário: 

• Apelido, nome próprio,
data de nascimento

• Descrição do estado geral
de saúde

• situação do esqueleto
maxilar

• informação sobre a cor
dos dentes do paciente

• carácter dentário corres-
pondente

• comprimento do dente an-
terior (medido com papilí-
metro)

• comprimento do lábio 
(medido com papilóme-

tro)
• largura das narinas (medi-

da com Alameter)
• curso da linha de base na-

sal
• informação sobre fonética

Dentadura imediata, 
dentadura provisória, 
dentadura retardada, 
segunda dentadura
As próteses imediatas (= imedia-
tas) são incorporadas directa-
mente após a extracção ou ex-tra-
cção em fila dos dentes restantes 
e, portanto, também têm de ser 
feitas antes da extracção. São 
produzidos no modelo de gesso 
antes da extracção do dente, sen-
do os dentes a extrair apa-gados 
previamente no modelo. São en-
tão incorporados imediatamente 
após o procedimento cirúr-gico.
Uma vez sarada a ferida (apro-
ximadamente dois meses), 
uma prótese imediata pode ser 

Fig. 9: Para além da forma e posição dos dentes de substituição, a forma e a sombra 
das áreas gengivais suportam significativamente o aspecto natural. Nos idosos, uma 
ligeira perda de gengiva deve ser imitada. O tipo leptosoma tem sucos alveolares 
claramente pronunciados (saliências dos alvéolos), enquanto que o atleta tende a 
ter gengivas apertadas sem grão (fabricadas pelo técnico dentário alemão Bär, St. 
Augustin).

* A classe Angle é importante para 
dentaduras completas porque estas 
relações podem ser usadas para 
tirar conclusões sobre a posição dos 
dentes anteriores e a vista de perfil. 
O ortodontista Dr. Edward H. Angle 
(1855-1930) dividiu os desalinha-
mentos maxilares com dentes em 
três classes. A avaliação baseia-se na 
relação oclusal dos primeiros mo-
lares no maxilar superior e inferior. 
As cúspides vestibulares assumem a 
função das cúspides de batimento. 
• Classe I: mordedura neutra
• Classe II: mordedura distal
• Classe III: mordedura mesial

A mordida cruzada está incluída na 
classe de Angle III (mordida mesial). 
Em vez das cúspides pa-latinas do 
molar superior, as cúspides vestibula-
res ocluem na fossa central inferior.
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trans-formada numa prótese fi-
nal, fazendo-a com um desenho 
funcional de jante.
A dentadura imediata tem um 
efeito positivo na atrofia óssea. A 
integração directa assegura que 
o equilíbrio sensível entre as fi-
las de dentes e os músculos das 
bochechas, língua, lábios e cama 
bucal não se perca. Para além da 
sua função de placa de curativo 
para feridas de extracção, ser-ve 
também para a reabilitação es-
tética. Além disso, deve manter 
a relação vertical da mandíbula e 
a função da fala, bem como per-
mitir uma mastigação eficaz. A 
dentadura imediata oferece uma 
melhor adaptação do tecido da 
crista alveolar às diferentes car-
gas na boca e há menos atrofia 
das partes da crista alveolar do 
que nos casos sem dentadura 
imediata.
Se o paciente permanecer sem 
dentes durante algum tempo, 
pode-se observar que a língua 
é de-positada na área da crista 
distal do maxilar. Isto pode mais 
tarde ser reflectido como uma 
sensação de constrição na língua 
após a inserção da prótese.

A prótese imediata 
oferece uma melhor 

Adaptação do tecido 
do rebordo alveolar às 
diferentes car-gas na 

boca.

Por outro lado, o termo é uti-
lizado para delimitar a denta-
dura temporária, que também 
pode ser in-corporada direc-
tamente, mas tem geralmente 
uma utilização limitada devido 
ao seu tempo de utili-zação en-
tre a extracção e a conclusão da 
dentadura final. Com a denta-
dura provisória, o período até 
à conclusão de uma dentadura 
completa pode ser ultrapas-
sado, o que pode levar várias 
se-manas ou meses.
O termo dentadura retardada 
é uma dentadura completa que 
só é fabricada após as tomadas 
de extracção terem cicatrizado.
Para evitar a perda temporária 
de dentes, pode ser feita uma 
segunda dentadura, porque 
se uma dentadura for perdida, 
são necessárias várias sema-
nas para uma nova dentadura, 
que pode ser colmatada com 
uma segunda dentadura. No 
caso de uma reparação neces-
sária, por exemplo, uma denta-

dura partida, é também garan-
tido um fornecimento contínuo 
de uma dentadura.

Indicações para
dentaduras completas 
imediatas:

• recuperação da masti-
gação, fonética e estética
após extracções.

• preservação da relação
vertical do maxilar

• estabilização da oclusão
• protecção da ferida cirúr-

gica
• compensação de carga

através da adaptação ao
tecido do rebordo alveolar

A segunda parte da série sobre 
dentaduras completas apare-
cerá na próxima edição.
 Nele, o autor discute a função 
mastigatória, fonética e esté-
tica dentária. Mostra também 
como os aspectos típicos da 
idade podem ser incorporados 
nos dentes pré-fabricados.

Técnica
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Wolfgang Weisser é há muito tempo um fã da impressão em 3D. Neste 
artigo, ele analisa o que esta tecnologia pode actualmente fazer pela 
tecnologia dentária e que potencial ela tem para o futuro.

Fascinação com
impressão 3D

Wolfgang Weisser
CTB-Zirkel Fuchswasenstraße 11
73457 Essingen
Email: wolfgang.weisser@web.de

O meu amigo esquiador Dieter, 
agora com 81 anos de idade, 
era o chefe de I&D para veí-
culos co-merciais F&E-Nutz-
fahrzeuge ZF (Zahnrad Fabrik 
Friedrichshafen). Escuto com 
entusiasmo quan-do este en-
genheiro diplomado fala em 
boa companhia sobre como 
construíram os protótipos na 
empresa. Ver um resultado 
final de antemão foi, natural-
mente, uma coisa óptima.
A impressora 3D tem sido uti-
lizada na indústria, na elabo-
ração de modelos e na investi-
gação para fazer modelos para 
criar amostras, protótipos e 
ferramentas para os seus pro-
dutos finais.
Tive o meu primeiro contacto 
estreito com esta tecnologia 
em 2002, juntamente com Axel 

Klarme-yer, depois com o pes-
soal da Bego Medical, agora 
CEO da Bego. Ficámos espanta-
dos com o SLM (fusão selectiva 
por laser, Fig. 1). Graças a este 
contacto, o primeiro seminário 
sobre este tema teve lugar no 
círculo CTB em Aachen, em 
Maio de 2003.
Os oradores foram o Dr. Roland 
Strietzel e o mestre da tecno-
logia dentária Thomas Riehl. É 
claro que havia um grande cep-
ticismo entre os colegas quan-
to a saber se esta tecnologia 
iria realmente
se esta tecnologia iria realmen-
te apanhar o comboio.

Um olhar para trás na 
história
Chuck Hull inventou a estereo-
litografia em 1981 e o processo 

foi posto em prática pela pri-
meira vez em 1983. Em 1986, 
Hull publicou o primeiro pe-
dido de patente. Carl Deckard 
(* 1961) da Universi-dade do 
Texas publicou o princípio da 
sinterização a laser em 1987.
Um ano mais tarde, a primeira 
impressora 3D estava disponí-
vel para compra. Em 1991, sur-
giu no mercado o primeiro sis-
tema de modelação em camada 
fundida. Em 2000, a empresa 
Objet, agora Stratasys, intro-
duziu a tecnologia Polyjet.

Aplicação
A impressão 3D também é con-
hecida sob os termos fabrico 
de aditivos, fabrico de aditivos, 
fabrico generativo ou tecnolo-
gia rápida.
Neste processo, o material é 
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aplicado camada a camada até 
que sejam criadas peças tridi-
mensio-nais.
A estrutura camada por cama-
da é controlada por compu-
tador a partir de um ou mais 
materiais lí-quidos ou sólidos 
de acordo com as dimensões e 
formas dadas (ver CAD/CAM). 
Durante a cons-trução, são 
efectuados processos de endu-
recimento físico ou químico ou 
de fusão.
Em contraste com os processos 
de fabricação de conformação 
ou subtracção, a eficiência 
eco-nómica da impressão em 
3D aumenta com a crescente 
complexidade da geometria 
dos compo-nentes e com a di-
minuição do número de peças 
necessárias.
O objectivo era produzir um 

modelo em 3D num elemento 
imprimível. Nos últimos anos, 
as áreas de aplicação destes 
processos de fabrico expan-
diram-se para incluir outros 
campos. As impresso-ras 3D 
foram inicialmente utilizadas 
principalmente para a pro-
dução de protótipos e modelos 
(proto-tipagem rápida), depois 
para a produção de ferramen-
tas (ferramentaria rápida) e 
finalmente de peças acabadas 
(fabrico rápido), das quais ape-
nas são necessárias pequenas 
quantidades. Por exemplo, o 
fabricante de aeronaves Boe-
ing utiliza peças sinterizadas a 
laser no seu jacto de caça F-18 
Hornet 86.
Em relação a outras tecnologias 
modernas, tais como engenha-
ria inversa, CAD e processos 

ac-tuais de fabrico de ferra-
mentas, a cadeia de processo 
dentro do desenvolvimento de 
produtos é também conhecida 
como desenvolvimento rápi-
do de produtos. Além disso, a 
interface digital da impresso-
ra 3D e os seus processos de 
fabrico automático permitem 
uma produção descentrali-
za-da (produção em nuvem).
Devido a algumas vantagens 
fundamentais sobre os proces-
sos de fabrico concorrentes, 
a tecno-logia está a tornar-se 
cada vez mais difundida, tam-
bém na produção em série 
de peças. Em con-traste com 
o processo de moldagem por
injecção, a impressão em 3D
não requer a laboriosa fa-bri-
cação de moldes ou a mudança
de moldes. Em comparação

Figs. 2 a 4. Impressão 3D na feira Formnext 2019.

Fig.1 O trabalho pioneiro da Bego 
com o processo SLM dentário, 
fusão selectiva por laser.



31 © labor dental - Vol. 24 - nº 1  01/2021

com todos os processos de re-
moção de material, tais como 
corte, torneamento, perfuração, 
impressão 3D tem a vantagem 
de não haver etapas adicionais 
de processamento após a mo-
delação primária. O processo é 
normal-mente mais energético, 
especialmente se o material for 
construído apenas uma vez até 
ao taman-ho e massa neces-
sários.
Tal como acontece com outros 
processos automatizados, o 
pós-processamento é neces-
sário, dependendo da área de 
aplicação.
As técnicas mais importantes 
são a fusão por laser e a fusão 
por feixe de electrões para me-
tais e a sinterização por laser 
para polímeros, cerâmica e me-
tais, estereolitografia e processa-
mento de luz digital para resinas 
sintéticas líquidas, modelagem 
por jacto de polietileno e mode-
lagem por ca-madas fundidas 
para plásticos e, em alguns ca-
sos, resinas sintéticas.
A precisão alcançável de uma 
impressora de resina sintética 
no final de 2012 era de 0,043 
mm nas direcções “x” e “y”, e 

0,016 mm no eixo “z”. Outra 
força da impressão em 3D é 
a capacidade de criar formas 
complexas que são difíceis ou 
impossíveis de fazer com outras 
máquinas. Os proce-ssos com-
binados permitem a produção 
sem ferramentas de microcom-
ponentes, fluidos e micros-sis-
temas. Os microcomponentes 
de base plástica são produzidos 
por fotopolimerização. As ca-
ma-das metálicas e outras cama-
das funcionais são directamente 
estruturadas e integradas entre 
ca-madas. Componentes electró-
nicos tais como processadores, 
elementos de armazenamento, 
sen-sores, componentes passi-
vos e dispositivos de armazena-
mento de energia são instalados 
na pilha ou lateralmente e con-
tactados em paralelo.
A empresa espacial SpaceX da 
Elon Musk fabrica as câmaras de 
combustão para os motores de 
foguete Dragon V2 com impres-
soras 3D utilizando o processo 
directo de sinterização a laser 
de metal. Um relatório de Setem-
bro de 2014 da VDI-Gesellschaft 
Produktion und Logistik GPL so-
bre os processos de impressão 

3D e fabricação de aditivos for-
nece um guia geral (www.vdi.
de/tg-fachdienste/vdi-gesells-
chaft-produktion-undlogistik).

A principal
feira Formnext
A Formnext é a feira líder no 
fabrico de aditivos e a próxima 
geração de processos inteligen-
tes de fabrico e produção indus-
trial. O foco é a implementação 
eficiente de ideias de produtos, 
desde a concepção até ao fabrico 
e série. Estes incluem, por exem-
plo, novos materiais imprimíveis 
em 3D que expandem signifi-
cativamente as áreas de apli-
cação do fabrico de aditivos, por 
exemplo, da indústria aeroes-
pacial através da fabricação de 
ferramentas e moldes para a in-
dústria automóvel e ferroviária. 
Também na importante área de 
pós-processamento, numerosos 
expositores apresen-taram ino-
vações que fazem avançar ainda 
mais a utilização industrial do 
fabrico de aditivos (Fig. 2 a 5). 
Devido ao coronavírus, o Form-
next 2020 teve lugar de forma 
puramente virtual.

Impresión 3D

Fig. 5. A aplicação dentária da impressão 3D também esteve presente no Formnext.
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Aplicação dentária
Com o processo SLM (Selective 
Laser Melting), começou uma 
nova era no mundo dentário, 
afastando-se da produção ana-
lógica e aproximando-se do di-
gital. Bego preparou o caminho 
para a impressão 3D na indús-
tria dentária e foi frequente-
mente alvo de riso no início. No 

grupo de trabalho do CTB Cir-
cle com o nosso falecido amigo, 
o técnico dentário Karl Adt de
Munique (Fig. 6), também tem
sido levado a cabo há muitos
anos um trabalho pioneiro em
cooperação entre o laborató-
rio e a indústria. No CTB Circle
ajudámos a organizar a len-
dária reunião de utilizadores

em Bremen (Fig. 7).
Mesmo assim, estas recons-
truções produziram resultados 
espantosos (Fig. 8 a 12). Ainda 
hoje sigo esta excitante téc-
nica. Um outro passo foi uma 
placa superior esqueletizada 
altamente polida que, junta-
mente com o meu colega Timm 
Kaltschmidt, apresentámos na 

Fig. 6. técnico dentário 
Thomas Riehl, esquerda, e 
o técnico dentário Karl Adt 
(†) durante a de-monstração 
Bego CAD/CAM.

Fig. 7. Lendárias reuniões de utilizadores de Bego em Bremen.

Figs. 8 a 12. Comparação CAD/CAM de Stuttgart 2007: resultados com Bego SLM.
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edição de Outubro: outro des-
taque (Fig. 13 a 15).
A segunda parte da minha 
apresentação tratará do desen-
volvimento do SLM e da coroa 
dupla para a primeira restau-
ração híbrida permanente do 
mundo e outras possibilidades 
de impressão 3D.

Impresión 3D

Figs. 13 a 15. O futuro começou: o esqueleto 
superior do Bego feito usando o processo 
SLM, entregue com um polimento de alto 
brilho e um encaixe perfeito!
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Existem muitos tipos diferentes de talas na tecnologia dentária e 
inúmeras formas de as fabricar. Laurin Tsernos dá uma visão geral 
dos conhecimentos e das áreas de aplicação do fabrico.

Talas: Áreas de fabrico
e aplicação 

Laurin Tsernos Augsburg
Email: tsernos@gmx.de

O tipo mais comum de pro-
dução de talas, e ao mesmo 
tempo também o mais antigo, é 
de desenho profundo. Em com-
paração com a produção mo-
derna de férulas, este processo 
oferece uma maior variedade 
de materiais e aplicações espe-
cíficas. Outra variante é a fre-
sagem de talas, que é rápi-da 
e muitas vezes simples. O ter-
ceiro tipo de fabricação é a im-
pressão de talas. Esta técnica é 
raramente utilizada no labora-
tório dentário porque os mate-
riais são frágeis e inflexíveis, e 
há muito poucos tipos de talas 
que podem ser produzidas a 
partir deles.

Talas embutidas 
Preparação dos modelos
Os modelos de desenho pro-
fundo devem ser feitos de ges-
so super duro. O gesso não tem 
de es-tar completamente seco, 
pode ainda conter uma ligeira 
humidade residual durante o 

desenho pro-fundo, mas tam-
bém não deve estar molhado. 
O gesso deve ser permeável ao 
ar para uma adap-tação eficaz. 
Caso contrário, o ar entre o 
modelo e o filme pode não ser 
capaz de escapar comple-ta-
mente. A utilização de gesso 
super duro reduz o risco de 
quebra do modelo. No entanto, 
deve ser feito um modelo em 
duplicado.

Preparação antes 
do desenho profundo
Antes da termoformagem, os 
modelos são colocados no gra-
nulado de aço inoxidável para 
que a área a ser termoforma-
da e um adicional de 3 mm 
sobressaia do granulado. O 
granulado ajuda a evitar que o 
material termoformante ence-
rre todo o modelo, de modo a 
que seja possível limitar a altu-
ra do modelo.
Isto facilita a impressão. Um 
modelo mais alto faz com que 
o material se estique mais, pelo 

que a folha termoformadora se 
torna cada vez mais fina. A se-
guinte fórmula deve ser levada 
em conta: um centímetro de 
altura do modelo corresponde 
a uma perda de força de 20 a 
25%. É por isso que é impor-
tante colocar os modelos no 
granulado.

Desenho profundo
Quando o modelo está no gra-
nulado, o material da virola 
é ligado ao termoformador e 
aquecido. O material atingiu a 
temperatura certa quando se 
dobra lentamente e se torna 
macio. Neste estado, o mate-
rial é pressionado sobre o mo-
delo. Isto cria um vácuo que 
atrai o material para o modelo. 
Quando o material da tala tiver 
arrefecido, o modelo pode ser 
removido.

abamento
Primeiro, remover os grânulos 
que se acumularam no mate-
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rial da virola, sacudindo-os. 
Depois, o excesso de material 
da virola que se fechou à vol-
ta do molde é removido com 
uma roda de corte. A tala está 
acabada, dependendo do seu 
tipo. Finalmente, a tala está fi-
namente polida.

Técnica de 
impressão em 3D
A técnica de impressão em 3D é 
a técnica menos utilizada para 
fazer talas na tecnologia den-
tária. Esta técnica é muito nova 

e, portanto, não tão madura 
como outras tecnologias. Os 
materiais não são actualmente 
tão bons como os utilizados no 
desenho profundo, por exem-
plo. São frequente-mente mui-
to inelásticos e quebram-se 
facilmente. A gama de férulas 
não é tão ampla. Por outro 
lado, este processo foi conce-
bido para a produção em mas-
sa e mais férulas podem ser 
produ-zidas em menos tempo. 
Como as talas são modeladas 
digitalmente, a impressão tam-

bém pode ser enviada para 
o laboratório através de um
scanner intra-oral. Isto permi-
te poupar custos de trans-por-
te e os modelos podem ser pro-
duzidos na impressora.

Preparação dos modelos
O modelo deve ser feito de ges-
so duro ou vir da impressora 
3D. No caso de gesso, as bolhas 
na superfície devem ser remo-
vidas. Depois pode utilizar o fi-
cheiro enviado ou digitalizar o 
modelo num scanner 3D.

Fig. 1. as inclusões de ar positivas são removidas. Fig. 2. inclusões de ar negativas e pequenos defeitos são preenchidos 
com cera.

Fig. 3. se houver subcortes significativos, o equador é marcado para 
limitar a altura.

Fig. 4. os espaços reduzidos entre os dentes são preenchidos com 
Transblock.
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Desenho e acabamento 
da tala
Uma vez digitalizados os mo-
delos ou enviado o ficheiro do 
scanner intraoral para o com-
putador, as talas são concebi-
das. Por exemplo, com Exocad 
ou 3Shape, que são os progra-
mas de desenho mais comum-
mente utilizados. O ficheiro é 
reproduzido para o programa, 
o que determina os dados de
posicionamento e o tipo de
impressão. Os dados são envia-
dos para a impressora, onde o

pro-cesso de moagem é inicia-
do. O modelo é então removi-
do da impressora e colocado 
numa solução alcoólica para 
remover o resíduo plástico. A 
tala é removida da solução al-
coólica e depois as ba-rras de 
retenção são removidas. Exis-
tem também impressoras 3D 
que revestem o acrílico e não o 
polimerizam. Neste caso, nen-
hum plástico tem de ser remo-
vido. As talas podem agora ser 
acaba-das e receber um poli-
mento de alto brilho. 

Talas fresadas na
fresadora
As fresadoras representam um 
campo relativamente novo no 
campo da fabricação de talas. 
A sua técnica é mais madura 
do que a da impressão em 3D, 
embora não atinja a experiên-
cia acumulada com a técnica de 
desenho profundo. Contudo, a 
técnica de fresagem é um bom 
substituto para a técnica de 
desenho profundo. O ajuste é 
quase tão bom como o do des-
enho profundo e a pro-dução, 

Fig. 5. estampas na 
impressora 3D.

Fig. 6: Estrias fresadas na 
fresadora.
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em relação à massa, é por 
vezes mais rápida. O dentista 
pode enviar o modelo directa-
men-te para o laboratório se 
estiver disponível um scanner 
intra-oral. Isto é, claro, mais 
eficiente do que enviar uma 
impressão e depois uma fun-
dição. Desta forma, a peça pode 
ser concebida no compu-tador 
e os dados podem ser enviados 
para a impressora 3D.

Preparação dos modelos
Os modelos podem ser feitos 
de gesso super duro ou feitos 
numa impressora 3D. No caso 
de gesso, as inclusões de ar de-
vem ser removidas da superfí-
cie.  Depois os dados recebidos 
podem ser utilizados ou o mo-
delo pode ser digitalizado num 
scanner 3D.

Desenho e
acabamento da tala
Uma vez digitalizados os mo-
delos ou enviados os dados re-
colhidos com o scanner intrao-
ral para o computador, as talas 
são concebidas com um dos 
programas disponíveis no mer-
cado. Depois os dados são en-
viados para a fresadora, onde 

é ajustado um lingote a partir 
do qual a tala será escul-pida. 
É efectuado o acabamento e 
aplicado um polimento de alto 
brilho.

Fabrico de talas de tra-
tamento de traçado pro-
fundo
Tala de mordedura (para bru-
xismo)
As talas de mordedura são uti-
lizadas em caso de moagem 
nocturna e protegem os den-
tes do des-gaste. A tala oferece 
protecção contra morder sem 
sobrecarregar severamente os 
dentes e alivia a dor e a tensão. 

Talas de mordedura
não ajustáveis
A tala de mordedura pode ser 
fabricada nos três sistemas 
apresentados acima. Na ter-
moforma-gem, os modelos são 
feitos de gesso super duro. To-
das as bolhas são removidas 
da superfície ou bloqueadas. O 
equador protético é então me-
dido. Isto mostra como a tala 
irá funcionar mais tarde. Um 
dispositivo de medição ajuda 
nesta etapa. Depois, o corte 
inferior dos dentes é bloquea-
do. A tala está agora formada a 

vácuo. Depois a folha interior, 
que é responsável pela distân-
cia, é remo-vida primeiro, para 
que a tala encaixe firmemente 
contra os dentes e possa ser 
novamente remo-vida. A tala 
está acabada, rectificada e po-
lida. Finalmente, é polido com 
um alto brilho.

Tala com ajuste
No caso da tala de morder com 
ajuste, tudo até à impressão 
profunda é preparado da mes-
ma for-ma. Apenas os modelos 
são colocados num articulador 
após a remoção da bolha. Após 
um desen-ho profundo, a tala 
não é removida. Os modelos 
são fixados no articulador. De-
pois é utilizado um plástico 
transparente, por exemplo, 
uma tala transparente. Antes 
de ser aplicado, o maxilar an-
tago-nista é isolado. Depois 
o articulador é bloqueado a
quatro milímetros, para que
se possa criar um bloco de
mordedura uniforme. Agora o
acrílico é aplicado sobre a tala
e o articulador é fechado. O ar-
ticulador é colocado num pote
de pressão para pokimerizar o
acrílico. Depois de endurecido,

Fig. 7: Tala de mordedura sem 

Fig. 8: Tala de mordedura com ajuste.
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Fig. 9: Inserir o medidor de protrusão de sl. Observar a mordida no 
centro dos dentes anteriores.

Fig. 10. A posição normal da mordedura é marcada. Sem desvios 
laterais na mandíbula inferior.

Fig. 11. .... levado ao máximo. O modelo é marcado no gabarito. Fig. 12. O calibre é ajustado e o registo da mordida é efectuado.

Fig. 13. Bitola sem registo de mordidas.
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o acrílico é removido do pote
de pressão. Agora a tala tem a
mordidela exacta. Ainda tem
de ser terra para movimentos
laterais, e tem de haver mesmo
contacto. Depois disso, a tala
pode ser lixada e polida.

Tala anti-encandeamento
Quando a tala a ressonar é 
mordida, mede-se o conector a 
ser utilizado. Após a mordida, 
as im-pressões normais são ti-
radas e preenchidas com rebo-
co super duro. Os modelos são 
articulados com a mordidela 
anterior. As bolhas são blo-
queadas e os dentes anteriores 
são aliviados com cera. Depois 
a tala é encerada ao modelo, no 
maxilar superior no terceiro e 
no maxilar inferior no sexto. 
Desta forma, os modelos estão 
bem incorporados. Após um 
desenho profundo, a tala pode 
ser rectificada. Um furo preci-
so pode ser feito na posição da 
tala. É efectuado um polimento 
de alto brilho. A virola é coloca-
da e encaixada nos conectores. 
Lista de verificação.

Tala em implantologia 
Modelo de perfuração
O modelo de perfuração é uti-
lizado na tecnologia dentária 

para a colocação de implan-
tes. Para produzir um mode-
lo de perfuração, os modelos 
são preenchidos com reboco 
super duro e as bolhas são re-
movidas. Um dente de plásti-
co é então colocado no buraco 
para o implante. A termo-for-
magem é levada a cabo. O mo-
delo é rectificado como uma 
tala de mordedura. O dente 
em acrí-lico é removido do 
modelo. O espaço entre a tala 
e o modelo é preenchido com 
acrílico transparen-te. Depois 
pode medir-se o buraco da 
broca, que deve estar o mais 
centrado possível a partir do 
dente velho e centrado no 
osso. O buraco é perfurado 
até ao modelo e ainda ligeira-
mente dentro do modelo. De-
pois, a manga do berbequim 
pode ser inserida. Finalmen-
te, o dentista pode colocar 
o implante de acordo com a
manga da broca.

Conclusão
Muito mudou na tecnologia 
dentária nos últimos anos. 
Novas coisas estão constan-
temente a ser acrescentadas. 
Também na tecnologia das ta-
las, muitos novos caminhos se 
abriram para nós. As estrias 

podem agora ser fabricadas 
mais rápida e eficientemente. 
Estou muito curioso para ver 
que novas mudanças e melho-
rias o futuro trará. 

Fig. 14. Tala anti-encandeamento. Fig. 15. Modelo para a implantação.
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