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Para conseguir próteses de alta qualidade, são 
necessárias impressões perfeitas. Afinal, de nada 
adianta uma ótima preparação se a situação 
intraoral não for transferida detalhadamente para o 
modelo, idealmente com uma equivalência de 1:1. 
Para que o mais pequeno e delicado pormenor 
possa ser reproduzido com exatidão, é essencial 
utilizar materiais de impressão altamente precisos. 
Os materiais têm de apresentar uma série de 
qualidades para satisfazer tais requisitos. Entre as 
propriedades necessárias contam-se  uma boa 
hidrofilia, uma grande exatidão dimensional e uma 
alta capacidade de recuperação elástica.  
 
Caso clínico 
Uma paciente de 39 anos apresentou-se no meu 
consultório com o objetivo de fechar um espaço 
unitário na arcada, na região do dente 36. Após 
um exame minucioso de ambas as arcadas e o 
esclarecimento da paciente, ela optou pela 
reabilitação da função oclusal através de uma 
prótese parcial fixa. Uma vez que os dentes 35 e 
37 precisavam, cada um, de uma coroa, a 
reabilitação do espaço do 36 com uma prótese 
implantossuportada não era desejável.  Como o 
objetivo principal da paciente era o fechamento do 
espaço, ela solicitou que, num primeiro momento, 
o dente 34 não fosse reabilitado com uma coroa. 
Os dentes 35 e 37 foram preparados com margens 
em bisel para receber a ponte planeada, cujo 
elemento 36 constituiria o pôntico. A cor da ponte 
(A2, Vita) foi definida com base no dente 34 (fig. 
1). 
 
Escoamento ideal 
Depois da preparação, foram colocados nos sulcos 
gengivais dois fios de retração com Viscostat 
(Ultradent), um sobre o outro, nos tamanhos 00 e  

0 (Müller-Omicron) (fig. 2), para a exposição das 
margens da preparação. Após um breve tempo de 
ação, o primeiro fio (tamanho 0) foi removido, e os 
cotos dentários foram secos e completamente 
recobertos com V-Posil Light Fast (VOCO) (fig. 3). 
Graças a uma boa hidrofilia e uma viscosidade 
ideal, o material fluiu muito bem ao redor dos cotos 
dentários e para dentro dos sulcos abertos. Depois 
da aplicação deste material aos dentes, uma 
moldeira preenchida com o V-Posil Putty Fast 
(VOCO) foi posicionada na arcada e, após 2 
minutos, novamente removida. Com um tempo de 
trabalho extraoral de 2 minutos, o material oferece 
tempo suficiente para os passos iniciais e pode ser 
removido da boca depois de apenas 2 minutos, o 
que é bastante cómodo para o paciente. 
Efetuou-se uma impressão precisa de ambos os 
cotos, na qual todos os detalhes estavam 
perfeitamente visíveis (fig. 5). Combinados, o 
material de baixa viscosidade V-Posil Light Fast e o 
material de alta viscosidade V-Posil Putty Fast criam 
as condições ideais para o trabalho protético no 
laboratório. 
 
Conclusão 
Além de uma preparação bem definida e uma gestão 
de tecidos moles atraumática, mas precisa, também 
é muito importante obter uma impressão perfeita 
para se confecionar próteses com uma excelente 
adaptação. O modelo obtido – com margens de 
preparação bem definidas e fidedignidade 
dimensional – permite ao técnico de prótese 
dentária confecionar uma ponte perfeitamente 
adaptada às preparações (figs. 6-7). Após a 
cimentação definitiva com o cimento de compósito 
autoadesivo Bifix SE (VOCO), a prótese integrou-se 
de forma muito harmónica à boca do paciente em 
termos de forma e cor (figs. 8+9). 
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Fig. 1: Determinação da cor para a ponte planejada.  

 

 

Fig. 2: Dentes preparados, com fios de retração. 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 3: Aplicação do V-Posil Light Fast (VOCO) ao redor dos cotos. 

 

Fig. 4: Impressão realizada com V-Posil Light Fast e Putty Fast (VOCO). 
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Fig. 5: É possível identificar os mais pequenos detalhes na impressão. (Os bordos distais da 
moldeira foram preenchidos com cera de alívio em ambos os lados.) 

 

 

Fig. 6: Vista aproximada do modelo com preparações reproduzidas de forma muito precisa. 

 

Fig. 7: Restauração definitiva no modelo. 

 

Fig. 8: A prova intraoral confirma a excelente adaptação da ponte. 
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Fig. 9: Após a cimentação da prótese com o Bifix SE (VOCO), observa-se uma estética muito 
natural. 

 

 

O AUTOR 

Dr. Walter Denner licenciou-se em Medicina 
Dentária em Wurtzburgo 
(exame em 2001). Logo após 
a licenciatura, trabalhou na 
Policlínica de Odontologia 
Conservadora e 
Parodontologia da 
Universidade de Wurtzburgo 
(diretor: Prof. Dr. Klaiber) 

como colaborador científico. De 2007 a 2010 
trabalhou como médico dentista em 
Nuremberga (no consultório Dr. Lex). Desde 
2010 é especialista em Odontologia 
Conservadora pela Sociedade Alemã de 
Odontologia Conservadora (DGZ). Desde 2011, 
o Dr. Denner exerce a profissão no seu 
consultório privado, Dres. Denner & Denner, 
em Fulda. Desde 2013 é membro da 
associação “Neue Gruppe”. 

Principais áreas de atividade: restaurações 
adesivas em dentes anteriores e posteriores; 
endodontia; implantodontia  

 

Contacto: walter@dr-denner.de 
 

 

 

 

 


