
 
TÉRMINOS DE PREPAROS  

PARA COROAS TOTAIS e PREPARO DE DENTES ANTERIORES



PREPARO DENTAL

• DESGASTE ESTRATÉGICO DE ESMALTE E/OU DENTINA; 

• OBEDECE A PASSOS PRÉ ESTABELECIDOS; 

• CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS; 

• REQUISITOS BIOLÓGICOS;



PRINCÍPIOS BIOMECÂNICOS
• MECÂNICOS 
• RETENÇÃO; 
• ESTABILIDADE; 
• RIGIDEZ ESTRUTURAL; 
• INTEGRIDADE MARGINAL; 

• BIOLÓGICOS 
• PRESERVAÇÃO DA POLPA; 
• PRESERVAÇÃO DO PERIODONTO; 

• ESTÉTICA



TIPOS DE TÉRMINO
• OMBRO OU DEGRAU ARREDONDADO; 

• OMBRO OU DEGRAU BISELADO; 

• CHANFRADO; 

• CHANFERETE; 

• 45º



OMBRO OU DEGRAU ARREDONDADO
• 90°; 

• ARREDONDADO – Evitar a formação 
de tensões na cerâmica nessa área; 

• CERÂMICA; 

• NÃO INDICADO PARA DENTES CURTOS OU GRANDES DESGASTES;



• VANTAGENS 
• Espessura uniforme da cerâmica; 
• Resistências ao esforços mastigatórios; 
• Redução da possibilidade de fratura; 

• DESVANTAGENS 
• Dificulta o escoamento do cimento; 
• Acentua o desajuste oclusal e cervical; 
• Maior espessura de cimento exposto;

OMBRO OU DEGRAU ARREDONDADO



OMBRO OU DEGRAU BISELADO
• 90º com biselamento da aresta cavossuperficial 
• - 
• Bisel em 45 º : permite selamento e escoamento do cimento; 

• Desgaste acentuado; 

• METALOCERÂMICAS com ligas áureas  

• SOMENTE EM REGIÃO ESTÉTICA;



OMBRO OU DEGRAU BISELADO



CHANFRADO
• Junção entre a parede axial e a gengival é feita por um 

segmento em círculo; 

• METALOCERÂMICA com ligas básicas;  
•  RESTAURAÇÕES MOD em metal  
com proteção de cúspide; 

• SOMENTE EM REGIÃO ESTÉTICA;



CHANFRADO



CHANFERETE
• Junção entre a parede axial e a gengival é feita por um 

segmento em círculo PEQUENA DIMENSÃO; 

• METÁLICAS; 

• FACE LINGUAL E LINGUOPROXIMAL das coroas  
metalocerâmicas;



45º







Preparo dental

✓  Princípios mecânicos

✓  Princípios estéticos✓  Princípios biológicos



Técnica da silhueta

✓  Facilitar a técnica de preparo (simplificar os 
procedimentos)

✓  Quantidade de tecido 
desgastado pelo diâmetro de 

brocas

✓  Visualização da quantidade exata de 
tecido desgastado



Técnica da silhueta
Sulco marginal cervical

1. Com a broca 1014 realiza-se sulco na face vestibular e lingual 

2.  Profundidade deste sulco é de 0,7 mm 

3.  Broca em 45º em relação a superfície a ser desgastada











Técnica da silhueta
Sulcos de orientação (vestibular, 
incisal e linguo cervical)

1. Com a broca 3216 ou 2215 realiza-se dois sulcos na face vestibular  

2.  Profundidade deste sulco é de 1.2 mm 

3.  Com a broca 3216 ou 2215 realiza-se dois sulcos na incisal  (broca 
em 45º  em relação ao longo eixo do dente dirigida para a face lingual 

4.  Profundidade deste sulco é de 2 mm









Técnica da silhueta
Sulcos de orientação (vestibular, 
incisal e linguo cervical)

1. Com a broca 3216 ou 2215 realiza-se dois sulcos na face lingual 
parte cervical  

2.  Profundidade deste sulco é de 0.6 mm





Técnica da silhueta
Sulcos de orientação (união)

1. Com a broca 3216 ou 2215 realiza-se a união dos sulcos das faces 
vestibular, incisal e lingual  

2.  Manter relação de paralelismo estabelecida anteriormente 

3.  Estender desgaste até face proximal







Técnica da silhueta
Desgaste proximal

1. Com a broca 3203 realiza-se a eliminação desta área de convexidade 
união dos sulcos das faces vestibular, incisal e lingual  

2.  Proteção do dente vizinho com matriz de aço 

3.  Estender desgaste até face proximal











Técnica da silhueta
Desgaste lingual

1. Com a broca 3118 realiza-se o desgaste da face lingual seguindo a 
anatomia da mesma  

2.  Profundidade de desgaste (0.6 mm em coroas com face palatina 
metálica e 1.3 em dentes com cobertura desta face em cerâmica







Técnica da silhueta
Acabamento

1. Com a broca 4138 realiza-se o acabamento e o término de desgaste 
do preparo até obtenção de 1.5 mm para acomodação do metal e 
porcelana  

2.  Utilização de discos de lixa, borrachas abrasivas e recortadores de 
margem gengival











✓ IPS Empress 2            






