
O PAPEL DO MOCK-UP
NA ODONTOLOGIA 



Mock-up – do inglês “maquete” ou “modelo” – 
é o ensaio restaurador que permite a visualização 
do resultado final do tratamento estético 
proposto. Dessa forma, o profissional pode 
ajustar seu trabalho, o paciente pode vislumbrar 
sua futura aparência e aderir mais facilmente ao 
tratamento e ambos podem planejar o futuro 
sorriso de forma conjunta. 



FINALIDADES

- Visualização do resultado final do tratamento.
- Aumentar a previsibilidade dos procedimentos 
restauradores.
- Guia intraoral para confecção de provisórios e plásticas 
gengivais.



Quando existe a necessidade de mudança das características 
morfológicas dentais – forma, volume e posição – o mock-up serve 
como um ensaio restaurador para a visualização do resultado. Dessa 
forma, o profissional pode avaliar o resultado do enceramento 
diagnóstico combinado às características faciais do paciente. 

- Moldagem do modelo encerado com silicone de adição.
- Preenchimento da matriz de silicone com resina bisacrílica.
- Colocação da matriz em posição por cerca de três minutos. 
- Com o mock-up em posição, retirar excessos e ajustar.

REANATOMIZAÇÃO, FACETAS 
E LENTES DE CONTATO

USOS

PASSO A PASSO



USOS

O mock-up pode ser um excelente guia para 
restaurações diretas, tornando o procedimento 

mais simples, rápido e preciso. 

- Moldagem do modelo encerado com silicone de adição, gerando 
matriz de transferência da região palatina.

- Técnica 1: aplicação da resina composta sobre a matriz e levá-la ao 
dente previamente preparado com ácido e adesivo, removendo os 

excessos e fotopolimerizando, criando, dessa forma, a face palatina.
- Técnica 2: posicionar a matriz sobre os dentes e inserir a resina por 

incrementos, recriando a face palatina.

FRATURAS, PREPAROS CLASSE IV 
E DIASTEMAS

PASSO A PASSO



Em situações assim, o mock-up é útil na 
confecção de provisórios para inlays e onlays, 

com a mesma técnica citada anteriormente, 
porém, utilizando a resina acrílica.

O mock-up pode ser uma ferramenta 
interessante na avaliação do resultado final 
de tratamentos para o aumento de coroa 

clínica, além de guia cirúrgico para tal. 

RESTAURAÇÕES INDIRETAS 
POSTERIORES

PLÁSTICA GENGIVAL

No planejamento reverso em implantodontia, 
podemos utilizar o mock-up para mostrar ao 

paciente o que esperar da prótese final. 

IMPLANTODONTIA
Além de uma importante forma de 
comunicação visual com o paciente, o 
mock-up é, portanto, uma ferramenta 
interessantíssima para vencer diversos 
desafios clínicos que se apresentam ao 
cirurgião-dentista.



Quando o assunto é odontologia, 
atingir a satisfação de clientes requer 
dedicação, técnica e um toque de arte. 

VENHA VISITAR 
NOSSO LABORATÓRIO!

 Nossa maior motivação é ser uma empresa parceira na 
construção de sorrisos e, principalmente, na construção 
de carreiras sólidas de cirurgiões-dentistas, marcadas 
por sucesso e dedicação, melhorando e promovendo 
a saúde bucal e a boa qualidade de vida das pessoas. 
Para atingir esses objetivos, nossos trabalhos carregam 
a nossa filosofia: unir dedicação, habilidade técnica e 
sensibilidade artística. 

 Assim, b uscamos unir profissionais altamente 
qualificados com o melhor da tecnologia para 
sempre oferecer as melhores soluções em próteses, 
tanto convencionais como sobre implantes. Além 
disso, participamos constantemente de cursos e 
eventos para trazer aos nossos clientes todas as 
novidades do mercado.
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