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Datas: 16 a 18 de Maio de 2018 

 
 

A revolução tecnológica na odontologia com os sistemas CAD/CAM, 
aliado aos novos materiais cerâmicos, tem cada vez mais exigido não só do 
técnico laboratorial mas também do clinico geral o conhecimento para uma 
melhor qualidade estética e funcional com essa nova tecnologia.  

 
A alta qualidade estética esta fortemente ligada com a habilidade e o 

conhecimento dos profissionais em utilizar técnicas de maquiagem (pinturas) 
para uma melhor harmonização dos dentes cerâmicos, com os dentes naturais 
adjacentes. 

 
Esse curso vai lhes oferecer todas as informações sobre a aplicação 

dessa técnica, com os diversos materiais disponíveis, para esta nova filosofia 
de trabalho. 
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PRIMEIRO DIA: 
 

Recepção dos Alunos (8:30 - 9:00) 
 

Teoria (9:00 - 10:30) 
 

- Ajustes Funcional, Estético e Morfológico dos Dentes Anteriores 

- Fabricantes e Materiais disponíveis e suas características individuais 
- cerâmica feldspática  (Cerec Bloc Policromático) 
- cerâmica de leucita (Empress CAD Multi) 
- di-silicato de lítio (E.Max CAD) 
- silicato de lítio (Celtra Duo) 

- Indicações e limitações dos materiais 
 

Coffee-Break (10:30 - 11:00) 

 
 

Teoria (11:00 - 13:00) 
 

- Técnica de acabamento, textura de superfície e polimento superficial  

- Técnica sem ponta 

- Teoria da Cor 

- Classificação tradicional das cores 

- Fatores que podem influenciar a percepção da cor 

- Características principais : Matiz/Croma/Valor 

- Características secundárias:Translucidez/Opacidade/Fluorescência/Natural Transmissão 
da Luz 

- Observação dos dentes naturais para o entendimento das características individuais como: 
mamelões / camada de translúcido / áreas de descalcificação / efeito halo, etc 

- Técnica de maquiagem cerâmica 

- Como utilizar os pigmentos cerâmicos para a maquiagem 

- Temperaturas de cristalização, fixação e glaze 

- Materiais de correção para os diferentes materiais cerâmicos 

- Polimento superficial  

- Materiais de cimentação  

 

 

Almoço (13:00 - 14:00) 
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Demonstração e Prática (14:00 - 16:00) 

- Ajuste morfológico de uma faceta laminada e uma coroa total em cerâmica de leucita 
(Empress CAD Multi) dos dentes central e lateral (11 e 12) 

- Textura de superfície  

- Técnica de maquiagem 

- Glaze 

- Polimento superficial  

 
Coffee-Break (16:00 - 16:30) 
 
Demonstração e Prática (continuação) (16:30 - 18:00) 
 

SEGUNDO DIA: 

Demonstração e Prática (9:00 - 10:30) 

- Ajuste morfológico de uma faceta laminada e uma coroa total e em di-silicato de lítio 
(e.max CAD) dos dentes centrais e laterais (21 e 22) 

- Textura de superfície na fase pré-cristalizada 

- Cristalização  
 

Coffee-Break (10:30 - 11:00) 
 

Demonstração e Prática (11:00 - 13:00) 

- Técnica de maquiagem 

- Glaze 

- Polimento superficial  
 

Almoço (13:00 - 14:00) 
 
Demonstração e Prática(continuação)(14:00 - 16:00) 
 
Coffee-Break (16:00 - 16:30) 
 

Demonstração e Prática (16:30 - 18:00) 

- Ajuste morfológico de duas coroas totais em silicato de lítio (Celtra Duo) dos dentes 
caninos (13 e 23) 

- Textura de superfície 

- Glaze 

- Polimento superficial  
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TERCEIRO DIA: 
 
 

Demonstração e Prática (9:00 - 10:30) 
 

- Ajuste morfológico das coroas totais cerâmicas de dois dentes posteriores 
com cerâmicas feldspática (Cerec bloc policromático) e E.Max CAD (14 e 24) 

  

- Textura de superfície  

- Técnica sem ponta 
 

 
Coffee-Break (10:30 - 11:00) 

 

 
Demonstração e Prática (11:00 - 13:00) 

- Técnica de maquiagem 

- Glaze 

- Polimento superficial  

 
 
Almoço (13:00 - 14:00) 
 
 
Demonstração e Prática (continuação) (14:00 - 15:45) 
 

 

Coffee-Break (15:45 - 16:15) 
 
 
Demonstração e Prática (continuação) (16:15 - 17:30) 
 
 
Considerações Finais (17:30 - 18:00)  
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INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O Spazio Education conta com as mais modernas instalações, equipamentos e um refeitório onde serão servidos 
coffee-breakes e almoço nos dias de curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOBRE O MINISTRADOR 

 

Dr. Dario Adolfi 

- Graduado pela Faculdade de Odontologia da USP 

- Doutorando em prótese pela UNESP – São José dos Campos 

- Ceramista, Diretor do Spazio Education 

- Palestrante Internacional com Cursos Práticos e Demonstrativos na América do Sul, Europa, Austrália e Ásia 

- Autor do livro “A Estética Natural“ publicado pela Quintessence International em português, inglês, espanhol 
e russo 

- Autor de inúmeros artigos sobre Estética Dental 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
Tel: (11) 3543.0900  
Site: www.spazioeducation.com 
E-mail: contato@spazioeducation.com 
 
 
 
 
 
 
 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 – 21° Andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP: 04543-000 
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