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EXCELENTES PROVISÓRIOS COM STRUCTUR 2
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O tratamento protético dos seus pacientes, em particular o tratamento provisório, requer a utilização de produtos confi-

áveis. Do início do tratamento até à fixação da peça definitiva, deve-se garantir que a mastigação, a fonética e a estética 

do paciente sejam satisfatórias.     
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 FÁCIL APLICAÇÃO

A colocação de provisórios de aparência natural é um passo 

importante para os pacientes em direção ao tratamento defi-

nitivo. Cada vez mais os pacientes avaliam a qualidade dos 

provisórios pela estética (naturalidade de cor e forma) e não 

apenas pela função (proteção do dente preparado e manu-

tenção da função mastigatória).

Nas reabilitações extensas, muitas vezes os provisórios de 

longo prazo são mantidos na boca durante várias semanas ou 

meses. Nestes casos, especialmente, as propriedades físicas 

do material utilizado para os provisórios são de particular 

importância.

  

Cor e aparência naturais

As restaurações provisórias devem ser “invisíveis”, isto 

é, indistinguíveis dos dentes naturais. A ampla gama de 

cores de Structur, composta por oito cores naturais, e a sua 

fluorescência natural possibilitam satisfazer os requisitos 

mencionados.

 

Dureza semelhante à dos dentes naturais

É natural que o paciente queira mastigar normalmente com 

os seus provisórios. A capacidade de ingerir alimentos sem 

dificuldades é elementar para o bem-estar do paciente e 

para a sua disposição a cooperar com o tratamento.     

 

Alta resistência mecânica 

O material utilizado deve resistir às forças mastigatórias 

durante várias semanas ou meses sem ceder às cargas ou 

fraturar. Isto aplica-se principalmente às margens das coroas 

e outras estruturas frágeis da restauração. 

 

Aplicação fácil e rápida

A confecção dos provisórios deve ser facilmente integrável à 

rotina dos tratamentos protéticos do seu consultório: com o 

cartucho 1 : 1 e as eficientes cânulas de mistura, o mate-

rial pode ser misturado com facilidade, também pelo seu 

assistente, sem a inclusão de bolhas – seja em pequenas 

quantidades, por exemplo para uma coroa unitária, seja em 

volumes maiores, para próteses de vários elementos.

Graças às duas opções de apresentação do material – cartu-

cho ou seringa QuickMix com cânulas de mistura especiais – 

os erros no procedimento de mistura, as imprecisões de cor 

e a inclusão de bolhas de ar já se tornaram complicações do 

passado.

 

Curto tempo de presa intraoral

O Structur 2 pode ser retirado da boca após 1,5 minuto e, 

decorridos mais 3 minutos, é alcançada a resistência neces-

sária para o acabamento e o polimento.

 

Acabamento e polimento

O acabamento das restaurações provisórias, quer as confec-

cionadas com técnica direta, quer laboratorial, é indispensá-

vel, uma vez que a moldagem ou a placa termoplastificada 

tem de ser completamente preenchida com material para a 

confecção dos provisórios. Os excessos de material devem 

ser removidos, e as superfícies de desgaste, alisadas e 

polidas.

A dureza do material utilizado para restaurações protéticas 

temporárias é muito importante por duas razões de ordem 

prática: primeiro, porque a dureza inicial deve ser a mais alta 

possível para possibilitar o acabamento e a cimentação do 

provisório; segundo, porque o paciente pouco fará para pou-

par a prótese provisória  assim que sair do consultório. Por-

tanto, os materiais para próteses temporárias que alcançam 

altos valores de resistência mecânica somente horas depois 

da presa não são compatíveis com a realidade na prática.

O acabamento e o polimento de todos os produtos Structur 

podem ser efetuados com fresas de carbide de corte cruzado, 

discos de metal ou de lixa, escovas de pelo de cabra e disco 

de pano para polimento. Os provisórios polidos cuidadosa-

mente, com superfície lisa, dificultam a adesão da placa 

bacteriana e facilitam ao paciente a higienização.
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 RÁPIDA CONFECÇÃO

Correções e reparos

As margens das coroas, incluindo as próteses provisórias, são 

determinantes para o sucesso ou o insucesso do tratamento 

protético. Nos dentes com preparos subgengivais, não existe 

o suporte do tecido gengival pela estrutura dentária. Se este 

aspecto for ignorado durante a confecção do provisório, pode 

ocorrer a retração da gengiva, com exposição das margens 

dos preparos e complicações estéticas associadas às mar-

gens da restauração, então visíveis. Muitos pacientes não 

toleram o comprometimento estético na região dos dentes 

anteriores e, com frequencia, torna-se necessária a con-

fecção de um novo provisório. Este procedimento consome 

tempo e gera despesas para o seu consultório. Por sua vez, a 

verificação cuidadosa das margens das coroas e as correções 

porventura necessárias são menos trabalhosas:

uma destas medidas consiste no aumento das margens das 

coroas com uma fina camada do material para dar suporte e 

forma à gengiva na região do limite do preparo. Deste modo, 

mantém-se o perfil de emergência natural junto às margens 

gengivais. O recorte da moldagem antes de a preencher com 

o material é muito inexato, produzindo muitas vezes provisó-

rios com bordos sobrestendidos e, com isso, ocasionando o 

efeito geralmente indesejável de compressão gengival.

O compósito Structur 2 pode ser adaptado com rapidez, 

eficiência e perfeição a cada situação clínica, sem que para 

isto requeiram o uso de adesivos.

O mesmo se aplica aos reparos ou pequenas modificações 

que podem ser necessários no decorrer do tratamento com 

próteses mais complexas. Os reparos ou modificações em 

coroas e próteses confeccionadas com Structur 2 podem ser 

efetuados rápida e eficazmente com o próprio material ou 

outro compósito fotopolimerizável.

 

Economia

Structur 2 permite-lhe controlar os custos com a confecção 

das restaurações protéticas temporárias: para as coroas 

unitárias, para as próteses posteriores de poucos elementos 

que deverão permanecer na boca por um curto ou médio 

prazo e para os pacientes que exigem um tratamento de 

custo reduzido, Structur 2 SC é o produto certo. O Structur 

2, fornecido na seringa QuickMix, é particularmente indicado 

para pequenos provisórios, como coroas unitárias ou parciais, 

e correções, desde que necessárias apenas pequenas quanti-

dades de material para cada procedimento.

Estética insatisfatória devido à ausência dos incisivos laterais e às inclinações mesiais. A área escura entre os incisivos cen-
trais é bastante visível e anti-estética (figura 1). Neste caso clínico, os dentes foram preparados de modo que os seus eixos 
fossem corrigidos (figura 2); a prótese provisória foi confeccionada com Structur 2 SC (figura 3). Evidente melhora em  
relação à situação inicial, tendo-se alcançado um nítido aprimoramento estético já com a colocação dos provisórios.

1 2 3

Fonte: Dr. Wentaschek, Policlínica de Prótese da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, Alemanha
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 CASOS CLÍNICOS

Ilustração de procedimento de mock-up com resina Structur previamente ao preparo e confecção de  
laminados ceramicos

STRUCTUR 2
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Aspecto pré-operartório Confecção de uma guia com silicona de conden-
sação para que o enceramento seja transferido 
para a cavidade oral com Structur

A guia preenchida é levada em posição

A guia de silicone é então removida

OBS.: Caso realizado durante o curso de mestrado em Dentística da Universidade Guarulhos com participação dos CDs Eduardo Leonetti e Flávio França.

Vista fronto-lateral

Ilustração do enceramento diagnóstico

Aplicação da resina no interior da guia com o 
auxílio da ponta de auto-mistura

Após a polimerização, os excessos de resina 
são destacados com o auxílio de uma sonda 
exploradora

A paciente e o cirurgião-dentista podem apreciar 
como será o resultado do trabalho antes do início 
do tratamento

Fotografia destacando o aspecto final do mock-up

Autor: Prof. Dr. André Reis

Fonte: Professor Adjunto do Programa de Pós-  
 Graduação em Odontologia (Mestrado e   
 Doutorado em Dentística e Implantodontia)  
 da Universidade Guarulhos



   

Provicol®

 CIMENTAÇÃO SEM COMPLICAÇÕES

vezes se utilizam compósitos de cimentação. O eugenol, 

portanto, deve ser excluído da composição, pois tem efeito 

inibidor sobre a polimerização de compósitos. O hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2) contido em Provicol, além de possuir ação 

bacteriostática, não tem qualquer influência negativa sobre 

a posterior cimentação definitiva, nem mesmo quando esta é 

efetuada com cimentos resinosos.

Provicol está disponível em duas apresentações, permitindo 

ao profissional escolher aquela que melhor se adapte à sua 

prática clínica:

Provicol® QM

 – Aplicação com a seringa QuickMix. Mistura rápida, 

  sem erros e livre de bolhas 

 Provicol®

 – Para mistura manual 

 – O eficiente Provicol fornecido em bisnagas

Vantagens  

• Possibilidade de aplicação rápida

• Contém hidróxido de cálcio

• Livre de eugenol, portanto ideal antes de cimentações 
 adesivas com cimentos resinosos

Apresentações

REF  1075  Tubo 2 × 25 g (base / catalisador)

As qualidades que se requerem dos materiais de cimentação 

provisória são contraditórias. Por um lado, espera-se uma 

fixação segura e, por outro, que o material permita a remo-

ção sem complicações da peça cimentada. A área preparada 

deve ser selada sem sofrer irritações, e o material não deve 

interferir na futura cimentação definitiva, para a qual muitas 

Um material para a cimentação de provisórios deve 

satisfazer diversos critérios:

• Proporcionar uma fixação segura

• Ser fácil de misturar e aplicar

• Poder ser aplicado rapidamente

• Ser biocompatível

• Não prejudicar a eficácia de cimentos resinosos

Cimentação temporária de provisórios 

Indicações

Provicol® / Provicol® QM 

Cimento contendo hidróxido de cálcio, livre de eugenol, 

para cimentações provisórias

Apresentações

REF  1075  Tubo 2 × 25 g (base / catalisador) REF  1074 Seringa QuickMix de 5 ml, acessórios

REF 2261  Dispensador – QuickMix

REF 2189  Pontas misturadoras tipo 10 para seringa  
 QuickMix, caixa com 50 un.
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Apresentação Structur 2 QM

REF 2261  Dispenser – QuickMix

REF 2189  Mixing tips type 10 for QuickMix syringe, 

 50 pcs.

Apresentação Structur 2 SC

REF  1478 Kit Intro com cartucho de 75 g cor A3, 

 dispensador tipo 2, acessórios

REF 1499  Kit Intro com cartucho de 75 g cor A2, 

 dispensador tipo 2, acessórios

REF 2158  Dispensador – tipo 2

REF 2185  Pontas misturadoras tipo 6 para cartuchos,  

 caixa com 50 un.

Cor

A1 

A2 

A3 

A3.5

B1 

B3 

C2 

BL

Cartucho 75 g, pontas misturadoras tipo 6

REF 1479

REF 1480

REF 1481

REF 1490

REF 1482

REF 1483

REF 1486

REF 1485

Cor

A1

A2

A3

B1

Seringa QuickMix 8 g, pontas misturadoras tipo 10 

REF 1309

REF 1310

REF 1311

REF 1312

 VC 84 001479 BR 0122 V

Indicações

Confecção de coroas, pontes, inlays e onlays provisórios e 

estéticos

Vantagens 

• Utilização fácil e rápida

• Tempo de presa na cavidade bucal inferior a 1 minuto

• Fácil acabamento e polimento

• Disponível em 8 cores para uma estética natural

• Material provisório de longa duração

• Elevada estabilidade de forma e cor

• Especialmente econômico devido ao baixo desperdício de  
 material

• Fluorescência natural
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Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153

info@voco.com.br 
www.voco.dental

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0

info@voco.com 
www.voco.dental
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 O MATERIAL PARA COROAS E PONTES PROVISÓRIAS QUE SATISFAZ OS MAIS 
 VARIADOS REQUISITOS
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