
Curso de resinas em dentes 
Posteriores com Hands-On



RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA EM 
DENTES POSTERIORES COM HANDS-ON

Local: Centro de Treinamento Elite
Endereço: R. Pernambuco, 959 - Centro, Londrina - PR, 86020-121
Contato do Hotel: 43 991701198

Horário das atividades: 
Manhã: 9:00 - 12:00
Tarde: 14:00 - 18:00

Horário do coffee-break:
Manhã: 10:30
Tarde: 16:30

Cardápio do Coffe-break:
Café preto, água gelada/natural/quente, chás, leite achocolatado, pão de queijo/salgado, frutas, bolo
Por favor informe a organização caso tenha qualquer tipo de intolerância ou restrição alimentar 
(43) 991701198

Objetivo:
Formar o clínico com os conhecimentos e treinar as habilidades necessárias para procedimentos 
com resina composta em dentes posteriores
Entender e aplicar os movimentos da operatória:
Movimento de aplicação, condensação, pressão da espátula, desenho da morfologia oclusal.
Treino de técnicas operatórias para alcançar resultados estéticos e funcionais.

Conteúdo programático
Técnicas restauradoras em dentes posteriores. 
Quando englobar ou não uma cúspide? Resinas diretas, semi-diretas e indiretas: Critérios para 
indicar cada técnica.
Morfologia de dentes posteriores. Como desenhar a mesa oclusal.
Prática em manequins: Execução de situações clínicas comuns, como estratificar e obter resultados 
naturais. Treino de restaurações classe I, II, II profunda. Levantamento de margem, restauração semi-
direta/indireta.



Recomendamos fortemente que o aluno assista as aulas na plataforma para ter um 
melhor rendimento no curso presencial. O foco dos cursos presenciais não é o 
embasamento teórico mas sim as atividades práticas e o refino da operatória

Aulas de base para aproveitar o curso presencial:

Aula 56 - Protocolo Clínico Adesivo no Dente (PDF em anexo) - 28:00
109 - Live 05/07 Hora da retomada - Resinas: 4 pilares fundamentais. Morfologia, Saiba quando desgastar, 
Operatória e Resinas - 01:26:46

112 - Elevação de margem parte 1 - Conceitos biomiméticos, preservação da JCE, critérios para se indicar 
(Literatura em anexo). - 56:18 
113 - Elevação de margem parte 2 - Critérios para realização das restaurações parciais adesivas em dentes 
posteriores, Análise dos fatores cavitários, tipos de matrizes e critérios em suas indicações. - 36:27 
114 - Elevação de margem parte 3 - Revisão dos crtiérios, dicas práticas, quando não fazer. Passo a passo de 
confecção de resina indireta. - 30:05 
119 - Elevação de margem parte 4 - Considerações em relação a aumento de coroa, isolamento trans-operatório 
e quando quebrar as regras. - 44:49
 
120 - Acabamento e polimento em resinas compostas anteriores - 44:57  
123 - Fotopolimerização parte 1 - Aula baseada nos conceitos de Richard Price - 45:44 
124 - Fotopolimerização parte 2 - Considerações clínicas sobre fotoativação. - 51:04 
125 - Classificação das resinas compostas - parte 1 - 43:25 
126 - Resinas compostas e seus constituintes inorgânicos. Classificação parte 2 - 46:30

128 - Restauração vs Reabilitação: Posteriores e oclusão a relação com a odontologia adesiva. Como realizar os 
preparos nos dentes posteriores seguindo os princípios de preparos contemporâneos - 01:45:20
 
129 - Cor em resinas compostas parte I - Percepção da cor e suas implicações. Fotos em anexo. - 58:48  
130 - Cor em resinas compostas parte II - Escalas de cor e sistemas de classificação. - 34:51 
131 - Cor em resinas compostas parte III - Reflexão e refração da luz - 38:09

Módulo de resumo de oclusão  
Oclusão Parte I - Posições de relação maxilo-mandibular, plano de referência, bases para o entendimento da 
oclusão Equilíbrio oclusal Zona neutra Cuspides de retenção, não retenção Vertentes lisas e triturantes - 48:58 
Oclusao Parte II - Contatos A, B e C Contatos Stopper e equalizer Contatos horizontais Contatos oclusais 
posteriores desejáveis Oclusão ideal Premissas da oclusão Como realizar o ajuste oclusal - 01:04:36 

Módulo de resumo de resumo de artigos 
CALAMITA, Marcelo et al. Occlusal vertical dimension: treatment planning decisions and management 
considerations. Int J Esthet Dent, v. 14, n. 2, p. 166-181, 2019. - 55:31 
PEUMANS, Marleen et al Clinical effectiveness of contemporary adhesives a systematic review of current clinical 
trials Dental ma - 36:51
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RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA EM 
DENTES POSTERIORES COM HANDS-ON

Lista de materiais: 
 

Resinas: dar preferência para resinas microhíbridas ou nanohíbridas que está 
acostumado a utilizar em sua clínica. 

 1 resina de esmalte de alto valor por exemplo A1, B1 ou cores de dentes clareados
1 resina de dentina com croma elevado por exemplo A3, A4
1 resina de dentina com baixo croma por exemplo A1, B1

1 corante para sulcos de sua preferência. 
Por exemplo: Final touch Brown - Voco, Empress Color Ocre - Ivoclar,  Creative 

Color Dark Brown - Cosmedent



Item Fabricante/ modelo / contato para compra Motivo

Manequim Odontológico P-Oclusal ou similar P-Oclusal Luana: (11) 5548-2596
P-Oclusal Marcelo : (11) 983924384

Realizar e treinar as atividades práticas simulando 
uma situação de consultório

Silicone de Condensação Laboratorial ou Clínico Exemplo laboratorial: Zetalabor- Zhermack
Exemplo Clínico: Zetaplus Zhermack Realizar a guia palatina para restauração

Estilete Recomendamos um modelo mais delicado
(não muito grande) Recortar as guias de silicone

Sonda Milimetrada 
PCPUNC 156 Hu-Friedy Solange (21) 828628440 Aferir profundidade e espaço do preparo

Matriz metálica Preven, Maquira, Microdont Proteger o dente adjacente durante a fase de 
preparos

Matriz de poliéster Maquira, Microdont Realizar a passagem da resina e acabamento 
interproximal

Mandril e Discos Soft-Lex Pop On 3M. Série 
Vermelha laranja e amarela ou similar Dental de sua preferência Realizar o acabamento e anatomia primária do 

dente restaurado

Lapiseira 0.5 Papelaria Marcar nas guias as áreas a se restaurar

Matriz parcial Polydentia, Unimatrix, Garrison ou 
Palodent V3 (não precisa do grampo) Dental de sua preferência Realizar a reconstrução interproximal

Instrumental LM Fissura ou uma sonda clínica bem 
fina

Danilo Quinelato
(19) 98107 8316 Realizar a estratificação dos dentes anteriores

Instrumental LM Condensa Danilo Quinelato
(19) 98107 8316

Instrumetal para realizar a estratificação dos dentes 
anteriores

Espátula IPC-L Wilcos Denise (11) 959719881
Cosmedent (11) 3020-9057 / (41) 3234-1061

Instrumetal para realizar a estratificação dos dentes 
anteriores

 Lima Endodontica 0.8  Série especial Dental de sua preferência Instrumetal para realizar a estratificação dos dentes 
anteriores

Espátula tipo Almore Safident Amarela Cosmedent (11) 3020-9057 / (41) 3234-1061
Danilo Quinelato (19) 98107 8316

Instrumetal para realizar a estratificação dos dentes 
anteriores

Pincel para escultura Tokuyama número 24 ou Hotspot Instrumetal para realizar a estratificação dos dentes 
anteriores

Contra-ângulo multiplicador
(nao é obrigatório, caso nao tenha considere apenas o 1:1) Wilcos Denise (11) 959719881

Realizar os preparos dentários. O contra angulo 
multiplicador fornece maior precisao e segurança. Possui 
encaixe para pontas de alta rotação

Contra- ângulo 1:1 
Mandril de brocas de alta rotação para baixa rotação Wilcos Denise (11) 959719881

Realizar os preparos dentários. O contra angulo 1:1 é o 
convencional e possui encaixe para brocas de baixa 
rotação, sendo assim é necessário um adaptador

Sistema de polimento de resina em formato Taça e 
chama

Jiffy-Ultradent; Polidores Kenda ; Flexicups - 
Cosmedent; Astropol - Ivoclar

Realizar polimento e acabamento das resinas 
compostas

Pasta para polimento final. Enamelize: Cosmedent (11) 3020-9057 / (41) 
3234-1061. DhPro (41) 96450123 Realizar polimento final das resinas compostas

Escova de pelo de cabra para contra ângulo DhPro (41) 96450123 Realizar polimento final das resinas compostas

Fotopolimerizador  (pode dividir em até 3 
pessoas) Valo - Ultradent; Bluephase - Ivoclar ; Elipar - 3M Fotoativar a restauração

Pontas diamantadas KGSorensen: 3053, 2200, 4114, 3168 Realizar o preparo dentário e a anatomia 
secundária

Modelador de resina Wetting Resin - Ultradent  ou Modeling Resin - 
Bisco 

Facilitar a passagem da resina composta e a 
escultura

RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA EM 
DENTES ANTERIORES COM HANDS-ON


