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RESUMO 

 

A constante evolução da odontologia tem permitido que dentes, antes condenados à extração 

por fraturas e cavidades extensas, sejam reabilitados com próteses fixas. A chave para o 

sucesso, no entanto, depende da comunicação entre o protesista e o protético por meio de 

impressões dentais precisas. O presente estudo apresenta o caso clínico de um paciente com 

um incisivo superior direito (dente 11) fraturado em nível cervical, que foi reabilitado com a 

técnica de moldagem dentária utilizando um casquete de transferência acrílico para retração 

gengival e silicone de adição. Essa técnica combinada, que aproveita as melhores 

características dos dois materiais, produziu uma impressão precisa, que por sua vez resultou 

em uma prótese de alta qualidade e excelente adaptação, garantindo o sucesso da reabilitação.  

 

Palavras-chave: Moldagem. Técnica de Moldagem Odontológica. Materiais para Moldagem 

Odontológica. 

 

 

MOLDING TECHNIQUE WITH ACRYLIC CAP USING ADDITION SILICON: 

PROPOSED TECHNIQUE AND CLINICAL CASE REPORT  

 

ABSTRACT 

 

The constant evolution of dentistry has allowed that teeth, previously condemned to extraction 

due to fractures and extensive cavities, are rehabilitated using fixed prostheses. The key to 

success is, however, dependent on the communication between the prosthodontist and the 

dental prosthetist through accurate dental impressions. The present study presents a clinical 

case of a patient with an upper right incisor (tooth 11) fractured at the cervical level, which 

was rehabilitated with a dental impression technique using an acrylic transfer cap for gingival 

retraction and addition silicone. This combined technique, which makes use of the best 

characteristics of both materials, produced an accurate impression, which in turn resulted in a 

high-quality prosthesis with excellent adaptation, ensuring a successful rehabilitation. 

 

Keywords: Models. Dental Impression Technique. Dental Impression Materials. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No campo da reabilitação oral, é fundamental ao cirurgião-dentista manter-se 

atualizado sobre técnicas e procedimentos, a fim de estabelecer o melhor tratamento para cada 

paciente. A constante evolução da odontologia permitiu que dentes, que em tempos que 

outrora eram condenados à extração devido a fraturas e cáries, pudessem ser reabilitados por 

meio de próteses fixas.  

A prótese é realizada pelo trabalho conjunto entre o cirurgião-dentista e o protético 

(técnico em prótese dentária), responsável pela parte laboratorial. O segredo de um bom 

entrosamento entre esses profissionais é a comunicação e uma moldagem de qualidade. Como 

o protético, na maior parte das vezes, não participa, diretamente, no tratamento clínico, ele 

recorre à moldagem realizada pelo dentista para produzir o trabalho. É fundamental que a 

moldagem dentária seja de qualidade para a fabricação de próteses fixas bem adaptadas, visto 

que materiais de moldagem, assim como a técnica escolhida, influenciarão no resultado final 

(NAUMOSVKI, 2017).  

Na prótese fixa, existem três técnicas eficazes de moldagem para obtenção do modelo 

de trabalho. A primeira é a técnica digital, realizada com o auxílio de escâner intraoral. Em 

seguida, a técnica com o uso de fio retrator, que permite o uso de materiais de moldagem de 

melhor qualidade, como o silicone de adição, que admite a confecção de dois modelos com a 

mesma vazagem de gesso sem perder suas características. E, não menos importante, a técnica 

da moldagem com casquete individual, que não causa trauma ao periodonto de proteção e, 

quando feita corretamente, obtém-se resultados confiáveis. Todavia, só possibilita um único 

vazamento de gesso, em virtude do material de moldagem, o que implica na necessidade de 

uma consulta adicional para realizar a moldagem de transferência (PEGORARO et al., 2013). 

No entanto, essa limitação do casquete pode ser superada por uma modificação na técnica 

clássica, combinando o método de afastamento do casquete com o silicone de adição. Um 

relato de caso e a divulgação da técnica utilizada podem ser importantes na formação e prática 

do cirurgião-dentista em casos de reabilitação. 

Portanto, o presente trabalho objetiva relatar e discutir um caso clínico de reabilitação 

oral com prótese fixa no elemento 11, no qual a moldagem de trabalho foi executada por meio 

de uma técnica de combinação de casquete de acrílico para afastamento gengival e silicone de 

adição como material de moldagem. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

Paciente E.M., gênero feminino, 57 anos, procurou a clínica odontológica solicitando 

atendimento emergencial, em virtude de uma fratura a nível gengival do elemento 11, devido 

a um trauma com alimento duro. O dente já possuía o canal obturado há mais de 20 anos, sem 

pino intrarradicular. A fratura não invadiu o espaço biológico e o fragmento se adaptava 

perfeitamente. No exame radiográfico periapical, foi constatado que a fratura não 

comprometeu a porção radicular do dente, e o remanescente dentário encontrava-se livre de 

lesão, com o canal radicular devidamente obturado (Fig. 3). 

No atendimento emergencial, foi optado por fazer a colagem deste dente, 

provisoriamente, com um pino de aço inox para retenção. Foi realizada a desobturação parcial 

(menos de 2/3) do canal radicular e um pequeno desgaste no fragmento interno do dente com 

broca esférica diamantada para retenção do pino. O reembasamento do pino intrarradicular foi 

feito com resina acrílica e cimentado com cimento de hidróxido de cálcio. 

No plano de tratamento completo, foi planejada a confecção de uma coroa total com 

infraestrutura em zircônia CAD/CAM juntamente com um núcleo metálico fundido (NMF) 

em ouro. Inicialmente, foi feito o preparo do remanescente coronário, regularizando as arestas 

irregulares. Após o preparo, finalizou-se a desobturação do canal radicular. A modelagem do 

conduto para a confecção do NMF foi realizada pela técnica direta com pinjet e resina acrílica 

Duralay vermelha. Por fim, foi enviado o núcleo para o laboratório para realizarem a fundição 

em baixa fusão em liga de ouro amarelo. 

Após um determinado tempo, o laboratório enviou o NMF e radiografias periapicais 

validaram a sua adaptação, que, em seguida, foi cimentado com cimento de fosfato de zinco 

(Fig. 4). Na mesma consulta, foi realizada a técnica de moldagem com casquete acrílico 

(moldagem definitiva). O reembasamento do casquete foi levado em boca com a resina em 

fase de trabalho e, na fase arenosa, na região do sulco, para obtenção de uma cópia mais fiel 

do preparo subgengival (Fig. 7 e 9). Obtido o afastamento com casquete, foi passado adesivo 

universal marca Zhermack, próprio para silicone no interior do casquete e na região cervical 

da parte externa do mesmo, para, então, realizar a moldagem com silicone pesado colocado 

dentro do casquete e, posteriormente, a silicone leve para copiar adequadamente o término 

(Fig. 16 e 20). Para remover o casquete da boca, foi feito uma moldagem da arcada superior 

completa com silicone de adição leve e pesada, aplicando adesivo em todo o casquete para 
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aderir melhor à moldeira. Finalizada a moldagem, o provisório foi cimentado com cimento 

provisório RelyX Temp NE da 3M. 

Na sessão seguinte, foi realizada a prova da infraestrutura em zircônia cor A2. A peça 

foi colocada em boca, apresentando boa retenção friccional e, radiograficamente, bem 

adaptada. Após a avaliação da infraestrutura, foi realizada a moldagem de transferência para 

obter o referencial da gengiva, que foi perdido na troquelização do modelo de gesso. Além 

disso, foi realizada a montagem dos modelos em articulador semi-ajustável. Foi posicionado o 

arco facial na paciente e o registro da mordida foi realizado com silicone pesado marca Futura 

no garfo do articulador. Juntamente a isso, foi feito o registro da arcada inferior com Oclufest, 

para ter um correto posicionamento das arcadas em oclusão. Em seguida, o articulador foi 

enviado para o laboratório para ser aplicada a cerâmica e, então, foi cimentado o provisório 

com RelyX Temp NE, aguardando, dessa forma, a próxima sessão. 

A infraestrutura em zircônia com cerâmica já aplicada foi recebida do laboratório e 

provada em boca, conferindo sua boa adaptação e estética. Para realizar a etapa da cimentação 

final da peça, foi realizado jateamento com óxido de alumínio na porção coronária do núcleo 

metálico que já estava cimentado em boca, a fim de obter melhor retenção da infraestrutura. A 

cimentação definitiva foi realizada com cimento de fosfato de zinco marca S.S. White. 

 

3 DISCUSSÃO - APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

A obtenção de uma cópia fiel do preparo subgengival depende da técnica de 

afastamento gengival e do material de moldagem. No presente relato, optou-se pela técnica de 

moldagem com casquete acrílico associado à inserção de silicone de adição pesado e leve no 

interior do casquete, na intenção de aproveitar as melhores características de ambos os pontos: 

casquete acrílico e silicone de adição.  

A moldagem com casquete acrílico é um método mecânico de afastamento gengival 

que, se usado de forma correta, não causará trauma ao tecido periodontal de proteção. Esta 

técnica permite uma camada uniforme de espessura constante do material de moldagem, 

fazendo com que a ocorrência de distorções seja mínima, tornando a moldagem mais precisa. 

Além disso, seu custo é, relativamente, baixo por usar pequenas quantidades de elastômeros 

para os dentes preparados, diferente de outras técnicas de moldagem, nas quais é necessário 

utilizar o elastômero para copiar todos os dentes presentes na arcada, além daqueles a serem 
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reabilitados. Sua desvantagem é em relação ao tempo clínico, pois esta técnica requer um 

tempo adicional para confecção do casquete e seu reembasamento (SPAZZIN, et al., 2017). 

Estudos mostram que o silicone de adição é um material de moldagem considerado 

padrão ouro, pois possui diversas qualidades que superam outros materiais de moldagem 

existentes na Odontologia, uma vez que detém de uma excelente estabilidade dimensional, 

pois não libera subprodutos na reação de endurecimento químico do material, permitindo que 

o molde seja vazado em até duas semanas após realizada a moldagem. A grande maioria dos 

silicones de adição são tixotrópicos, ou seja, não escoam quando inseridos na cavidade bucal, 

permanecendo no local onde foram injetados. Essa característica permite que o material de 

moldagem entre com uma certa pressão no sulco gengival para obter uma cópia mais 

fidedigna do preparo subgengival. Além disso, o silicone de adição apresenta a melhor 

recuperação elástica, que associada à sua estabilidade dimensional, possibilita mais de uma 

vazagem de gesso com confiabilidade da moldagem.  

Hoje em dia, as novas formulações do silicone de adição conferem a ele melhor 

interação com exsudato por possuírem surfactantes não-iônicos em sua composição, assim, 

mesmo em presença de umidade, a moldagem ainda será fiel. Mesmo com todas essas 

qualidades, deve-se ressaltar que este material tem interação significativa com o látex, 

inibindo a polimerização do material de impressão, portanto luvas de vinil devem ser usadas 

para a manipulação deste material para que se obtenha todas suas qualidades descritas 

anteriormente (DONOVAN; CHEE, 2004). 

É imprescindível que o cirurgião-dentista produza uma moldagem de qualidade para 

ter maior sucesso no tratamento reabilitador. Por conta disso, a moldagem com casquete 

utilizando silicone de adição é muito bem recomendada para grande maioria dos casos. A 

união dessa técnica de moldagem com este material oferece ao trabalho previsibilidade e 

exatidão quando realizado corretamente. Um fator importante é que a distorção é proporcional 

ao volume do material utilizado e, neste caso, pequenas porções de silicone são usadas no 

interior do casquete, conferindo cópia autêntica do preparo (DIMASHKIEH; MORGANO, 

1995).  

O uso de silicone de adição de baixa viscosidade faz com que o silicone de alta 

viscosidade seja levado mais uniformemente e de forma precisa ao término do preparo. É 

possível usar essa técnica em múltiplos preparos na mesma arcada, sem o perigo de falhar em 

um elemento e ter que repetir a moldagem da boca toda, pois o casquete é como se fosse uma 
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moldeira individualizada de cada dente, portanto, caso a moldagem de um elemento não fique 

satisfeita, não será necessário repetir todas as moldagens, apenas o casquete em questão. 

A presente técnica de moldagem foi fundamental para obtenção de uma prótese 

adaptada e funcional. É limitante o fato dessa técnica ser desconhecida por uma boa parte dos 

cirurgiões-dentistas, além de não possuir pesquisas científicas comprovando sua utilidade e 

eficácia na reabilitação estética-funcional de pacientes que necessitam de prótese fixa. 

Portanto, pesquisas adicionais devem ser realizadas, comparando a técnica de moldagem com 

casquete acrílico utilizando silicone de adição com as outras técnicas de moldagem já 

existentes e aplicadas na Odontologia, bem como a difusão desta nova modalidade de 

moldagem e suas vantagens clínicas. 
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Figura 1. Aspecto inicial no atendimento emergencial. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 2. Reposicionamento do dente fraturado.  

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 3. Radiografia periapical mostrando 4 milímetros de material restaurador no ápice. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 4. Núcleo metálico após cimentado. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 5. Casquete acrílico marcado na vestibular do dente 11. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 6. Casquete acrílico posicionado em boca. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 7. Resina acrílica vermelha inserida dentro do casquete em fase de trabalho. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 8. Moldagem com casquete e resina acrílica vermelha. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 



14 

 

               

Figura 9. Inserção de resina acrílica em fase arenosa ao redor do preparo gengival. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 10. Casquete de moldagem após removido da boca. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 11. Remoção dos excessos de resina acrílica. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 12. Segunda moldagem do casquete acrílico. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 13. Casquete de moldagem após segunda moldagem com resina acrílica vermelha. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 14. Casquete acrílico removido dos excessos de resina, pronto para inserção do silicone de  

adição. Fonte: do autor (2020). 
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Figura 15. Porção preparada de silicona de adição pesada para o interior do casquete. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 16. Casquete acrílico com silicone de adição pesada no interior. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 17. Casquete acrílico com silicone de adição pesada sendo posicionado em boca para moldagem  

do preparo. Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 18. Casquete acrílico após a remoção dos excessos de silicone de adição pesada. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 19. Visão interna do casquete acrílico com silicona de adição pesada após moldagem. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 20. Inserção de silicone de adição leve ao redor do elemento 11. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 21. Moldagem com silicone de adição leve e pesada da arcada superior junto com o casquete  

acrílico. Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 22. Casquete de acrílico aderido à moldagem da arcada superior. 

Fonte: do autor (2020). 
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Figura 23. Modelo de gesso com troquel. 

Fonte: do autor (2020). 

 

 

 

Figura 24. Resultado final do caso clínico. 

Fonte: do autor (2020). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Baseado no presente relato de caso, pode-se concluir que unindo a precisão do 

afastamento gengival com casquete acrílico, e a excelente reprodutibilidade e estabilidade 

dimensional do silicone de adição, a técnica de moldagem combinando os dois materiais 

consegue reproduzir, com fidelidade, todos os limites de um preparo dentário, obtendo um 

excelente modelo de trabalho, mesmo em situações de preparos extensamente subgengivais. 

Com um modelo preciso, a confecção da prótese é otimizada e o sucesso do tratamento é 

alcançado. 
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