
Curso de cerâmicas em 
anteriores 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 
restauradores indiretos em cerâmica
Como executar preparos, moldagem e cimentação de peças protéticas com preivisibilidade

Conteúdo programático
Como planejar seus casos. Moldagem, Enceramento diagnóstico por acrescimo e/ou redução 
Limitações e possibilidades 
Como realizar guias de silicone para controlar os preparos dentários. Diferentes guias para 
diferentes situações
Técnicas para se reduzir com precisão as estruturas dentais previamente ao procedimento de 
laminados cerâmicos 
Como fazer redução minimamente invasiva? Diferentes técnicas Como obter constancia e 
regularidade nos preparos dentários para indiretas anteriores 

Adesão 
Raciocínio lógico dos procedimentos adesivos 
Protocolos clínicos para a etapa de cimentação 
Técnica de cimentação com resina aquecida/cimento veneer e cimentos duais 



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 
103 - Como fazer a venda de procedimentos estéticos. Uma apresentação baseada nos 14 critérios de P.Magne 
(Arquivos em anexo) - 54:46

Módulo de Restaurações indiretas em cerâmica 
1 - Introdução a odontologia adesiva parte 1 - 40:43 
2 - Introdução a odontologia adesiva parte 2- Cerâmicas Métodos de confecção das cerâmicas - 52:18 
Sistema para classificar os casos de acordo com a complexidade - 37:28 
O fluxo de atendimento do paciente candidato a procedimentos estéticos - 54:51 
Fluxo de atendimento parte II - Manejo das expectativas e mock up - 46:15 
Morfologia e considerações estéticas antes de indicar um procedimento restaurador indireto - 36:4 
Opacificação do substrato para restaurações indiretas. Quando, como e por quê? (Arquivos em anexo) - 33:3 
Preparos dentários para indiretas cerâmicas. Facetas, Lentes de contato. Espaço. Como, porque e quanto? - 42:1 
Preparos dentários guiados pelo mock-up. Passo a passo, indicações, cuidados e recomendações - 52:40 
Preparos dentários guiados por guias de silicone Primeiras considerações nas interproximais - 39:36 
Preparo na região interproximal para facetas laminadas. Indicações e como realizar. - 43:14 
Preparo na região interproximal para facetas laminadas parte II - Nível da margem em diastemas e consequências 
de uma abordagem errada - 46:5 
Preparos dentários - términos supra e subgengival, em zero ou delimitado - 44:13 
Preparos dentários - tipos de términos para restaurações cerâmicas - 33:59 
Preparos em situações peculiares. Presença de restaurações antigas e perda de estrutura dental. - 32:11 
Contra angulos e motor elétrico. Diferenças, vantagens e indicações - 41:15 
Indicações para cerâmicas e indiretas - Curso ministrado em Lisboa 2020 - 01:45:50  
4.7 

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

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:

https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/124849-aula-56-protocolo-clinico-adesivo-no-dente-pdf-em-anexo
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/240292-109-live-05-07-hora-da-retomada-resinas-4-pilares-fundamentais-morfologia
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/240292-109-live-05-07-hora-da-retomada-resinas-4-pilares-fundamentais-morfologia
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/229082-103-como-fazer-a-venda-de-procedimentos-esteticos-uma-apresentacao-basead
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/229082-103-como-fazer-a-venda-de-procedimentos-esteticos-uma-apresentacao-basead
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/197056-1-introducao-a-odontologia-adesiva-parte-1
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/198187-2-introducao-a-odontologia-adesiva-parte-2-ceramicas-metodos-de-confeccao
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/200131-sistema-para-classificar-os-casos-de-acordo-com-a-complexidade
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/200220-o-fluxo-de-atendimento-do-paciente-candidato-a-procedimentos-esteticos
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/205943-fluxo-de-atendimento-parte-ii-manejo-das-expectativas-e-mock-up
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/217624-morfologia-e-consideracoes-esteticas-antes-de-indicar-um-procedimento-res
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/218615-opacificacao-do-substrato-para-restauracoes-indiretas-quando-como-e-por-q
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/193236-preparos-dentarios-para-indiretas-ceramicas-facetas-lentes-de-contato-esp
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/224733-preparos-dentarios-guiados-pelo-mock-up-passo-a-passo-indicacoes-cuidados
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/263822-preparos-dentarios-guiados-por-guias-de-silicone-primeiras-consideracoes-
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/268632-preparo-na-regiao-interproximal-para-facetas-laminadas-indicacoes-e-como-
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/284650-preparo-na-regiao-interproximal-para-facetas-laminadas-parte-ii-nivel-da-
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/284650-preparo-na-regiao-interproximal-para-facetas-laminadas-parte-ii-nivel-da-
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/304383-preparos-dentarios-terminos-supra-e-subgengival-em-zero-ou-delimitado
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/305603-preparos-dentarios-tipos-de-terminos-para-restauracoes-ceramicas
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/317162-preparos-em-situacoes-peculiares-presenca-de-restauracoes-antigas-e-perda
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/322384-contra-angulos-e-motor-eletrico-diferencas-vantagens-e-indicacoes
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/322394-indicacoes-para-ceramicas-e-indiretas-curso-ministrado-em-lisboa-2020
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/122207-oclusao-parte-i-posicoes-de-relacao-maxilo-mandibular-plano-de-referencia
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/122207-oclusao-parte-i-posicoes-de-relacao-maxilo-mandibular-plano-de-referencia
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/122208-oclusao-parte-ii-contatos-a-b-e-c-contatos-stopper-e-equalizer-contatos-h
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/122208-oclusao-parte-ii-contatos-a-b-e-c-contatos-stopper-e-equalizer-contatos-h
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/273105-calamita-marcelo-et-al-occlusal-vertical-dimension-treatment-planning-dec
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/273105-calamita-marcelo-et-al-occlusal-vertical-dimension-treatment-planning-dec
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/174259-peumans-marleen-et-al-clinical-effectiveness-of-contemporary-adhesives-a-
https://elite.memberkit.com.br/1926-elite/174259-peumans-marleen-et-al-clinical-effectiveness-of-contemporary-adhesives-a-


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

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

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

Escova de dentes - Remover o pó do manequim gerado pelo preparo 

Kit de pontas diamantadas para realizar a prática será fornecido pelo curso

RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA EM 
DENTES ANTERIORES COM HANDS-ON


