
Procedimentos clínicos 
Impressões

Como realizar uma correta impressão

Material necessário

• Silicone de adição pasta pesada 
• Silicone de adição pasta leve 
• Pistola de silicone de adição 
• Pontas misturadoras 
• Lecron ou Putty cut 
• X-Acto



Seleção da moldeira
A seleção da moldeira é feita com base no número de dentes e tamanho 
da arcada individual de cada paciente. A moldeira deve ter um tamanho 
capaz de envolver todos os dentes e uma pequena folga dos tecidos 
gengivais, de maneira que haja espaço para que o material de impressão 
possa escoar. 

Porção e proporção da pasta pesada
A quantidade de material a ser utilizado está relacionado ao tamanho da 
moldeira selecionada e deve seguir as indicações do fabricante. 



Manipulação da pasta pesada
A pasta pesada requer atenção quando se trata de silicone de adição. A 
manipulação deve ser feita sem luvas ou com luvas nitrílicas ou vinílicas. 
Outro ponto importante é que o material deve ser manipulado com a ponta 
dos dedos e não com a palma das mãos, isso evita o aquecimento e 
polimerização precoce do material. Devem ser realizado movimentos de 
mistura até que não haja diferença de cor entre a pasta base e 
catalisadora. Ao final da manipulação deve-se fazer uma única prensagem 
manual de maneira a remover bolhas do material.
Atenção! Não faça manipulação com luvas de látex. 

Inserção do material pesado
Há duas formas de se inserir o material na moldeira, apenas na área que 
compreende os dentes ou com cobertura total da moldeira, para os casos 
de alinhadores ortodônticos, somente a área dos dentes é suficiente. Além 
disso o material não deve ultrapassar os limites da moldeira. 



Impressão pesada
Com a pasta pesada inserida na moldeira, a impressão é feita 
posicionando a moldeira no alinhamento dentário e iniciando pressão de 
anterior para posterior em diagonal, de forma a permitir o melhor 
escoamento do material evitando acúmulo na garganta do paciente. A 
moldeira deve ser inserida até que os dentes estejam cobertos, entretanto 
deve-se ter cuidado para não introduzi-la demais e ocorrer contato da 
moldeira com os dentes. Enquanto o material toma presa, recomenda-se 
pequenos movimentos na moldeira, em sentido ânteroposterior, 
láterolateral e ínferosuperior, de modo a criar espaços ou “alívios” para que 
facilite depois o escoamento da pasta leve. 



Remoção das retenções
Mesmo realizando os movimentos durante a impressão pesada é possível 
que ainda existam áreas de retenções que poderão atrapalhar a nova 
inserção da moldeira na boca. Para remover essas retenções deve-se 
utilizar uma lecron ou um putty cut, são instrumentos de corte da silicone. 
Devem ser retirados os excessos de material nas bordas das moldeiras, as 
áreas das papilas gengivais, e toda estrutura que possa impedir que a 
moldeira se assente aos dentes.  

Preparo da pasta leve
Removida as retenções, certifique 
que a moldeira está limpa. Posicione 
a bisnaga da pasta leve na pistola e 
a ponta misturadora, dispense a 
primeira porção do silicone leve em 
um papel antes de inserir na 
moldeira. 



Impressão com a pasta leve
Deve-se inserir a pasta leve posicionando a ponta misturado no fundo da 
silicone pesada, iniciando pelos dente mais posteriores e dispensando o 
material gradualmente enquanto movimenta a ponta misturadora na 
porção mais profunda dos negativos dos dentes no sentido anterior, até 
contornar toda impressão até o último dente do lado oposto, esse detalhe 
evita a formação de bolhas durante a inserção da pasta leve evitando 
assim bolhas na impressão. 

Preencha até que todos os dentes estejam cobertos com a pasta leve, em 
seguida leve a boca e insira seguindo os mesmos passos da pasta 
pesada, orientação dos dentes e inserção ânteroposterior. Aguardar o 
tempo de polimerização do material que pode variar de acordo com as 
instruções do fabricante. Mantenha a moldeira estabilizada até a total 
presa do material.
Atenção! Não exercer pressão demasiada ou movimentar a moldeira 
durante o tempo de presa da pasta leve. 



CHECKLIST	IMPRESSÕES	EM	SILICONE

Não há dano no material de impressão, deformação ou separação 

da silicone leve e pesada. 

Ausência de bolhas, depressões, espaços sem preenchimento, 

contorno fino ou depressões que possam alterar a anatomia 

dentária. 

Não é possível ver a moldeira. 

Margens gengivais têm o contorno bem definido e nítido. 

Inclui ao menos 3-4 mm das faces vestibular e lingual fora a 

margem gengival. 

Faces oclusais detalhadas com as cúspides pontiagudas. 

Faces distais dos molares são bem delimitadas. 

Mais da metade de cada molar é visível.


