




 Diante das dificuldades existentes para satisfação estética de nosso paciente, nada 
mais correto do que ter uma antevisão real de como será a prótese total concluída. É 
bastante comum o cirurgião dentista ouvir o paciente: “Doutor, a gengiva não está muito 
vermelha?”. Essa frase demonstra toda ansiedade e a insegurança que o paciente está 
vivendo.

 A face identifica o indivíduo no seu contexto social. Sua personalidade é transmitida 
através das suas expressões faciais, onde predominam os olhos e a boca. A estética  
bucal entra como um dos fatores mais importantes na reabilitação social do indivíduo.

 Os profissionais que atuam no campo da prótese sabem o quanto é difícil induzir e 
conduzir a opinião de um paciente insatisfeito.

a pergunta do paciente.

INTRODUÇÃO

 Quando o profissional não possui recursos técnicos para simular em cera o resultado 
final da gengiva caracterizada, torna-se extremamente difícil a este profissional, responder

 A disposição e a forma dos dentes podem ser modificadas com relativa facilidade 
nesta fase de prova, porém a cor, a forma, o limite da gengiva marginal, da gengiva 
inserida e da mucosa móvel, só podem ser definidos com o enceramento  caracterizado.

 Independente da evolução dos materiais utilizados na confecção de uma prótese
total, é freqüente por parte do paciente a indagação a respeito do aspecto estético, 
principalmente no ato da prova da prótese em cera.

 Um dos objetivos de uma prótese total é mascarar a artificialidade. Portanto, a 
prótese em cera deve suprir as necessidades estéticas do paciente e deixa-lo satisfeito em 
relação à sua reabilitação. A prova em cera caracterizada permite essa avaliação completa 
da prótese total. A reabilitação protética deve recuperar as funções mecânicas e biológicas 
do paciente, bem como a sua estética e o seu estado psicológico.

 O kit de caracterização em cera é composto por 14 tipos de ceras, com a finalidade 
de reproduzir todas as nuances exigidas pela mucosa gengival natural.

 Quando realizamos a escultura da gengiva artificial, a mesma já é confeccionada em 
cera na cor selecionada pelo cirurgião dentista, baseado em uma escala de cores do 
Sistema Tomaz Gomes de Caracterização,desenvolvida para as resinas. Dessa forma, a 
ansiedade do paciente até a instalação do aparelho é bastante minimizada, pois a prótese 
acrílica será muito semelhante à caracterização obtida em cera
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   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização.

* Rosa Médio ( RM )

   Após a montagem dos dentes, fixá-los bem pela região palatina ou lingual.

   À partir da região das papilas, distribui-se as ceras RC e RM em porções alternadas, 
suavizando-as em direção à região do fundo do sulco vestibular, onde será colocada uma camada 
de parafina, formando um degradê.

CERAS UTILIZADAS:

* Rosa Claro ( RC )
* Vermelho Claro ( V1 )
* Parafina ( PA )

   Inicia-se com camada de fundo da cor RM em toda a vestibular.

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

 
GENGIVA Nº 1

   Como esta escala sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la promove-se ranhuras com 
uma lâmina de bisturi e aplica-se a cera de cor V1 bem fluida, cuidando para que o instrumental 
quente não toque a cera anteriormente esculpida.

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando a postura vestibular para o apoio labial, 
executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais e 
daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular. A escultura palatina ou lingual deve ser 
feita da maneira convencional.

   Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para conseguir o 
efeito da vascularização.

   Da mesma maneira descrita anteriormente, confeccionase mais uma camada de ceras, RM e 
RC, tomando-se o cuidado para não deixar que as ceras RM e RC, se sobreponham, comparando-
se sempre com a escala de gengiva.
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GENGIVA Nº 2

CERAS UTILIZADAS:

* Rosa Médio ( RM )
* Rosa Claro ( RC )

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

   Após a montagem dos dentes, fixá-los bem pela região palatina ou lingual.

   Inicia-se com uma finíssima camada de fundo de Marrom M3, cobrindo toda a vestibular.

* Branco Amarelado ( B2 )
* Marrom Normal ( M3)

   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização.

   A seguir, partindo da região das papilas, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas 
até terminar na região de fundo de sulco vestibular. Depois, deve-se realizar as isquemias nas 
bossas utilizando cera B2.

   Da mesma maneira descrita anteriormente, confeccionase mais uma camada de ceras RM,RC e 
isquemias, tomando-se o cuidado para não deixar que as ceras RM e RC se sobreponham, 
comparando-se sempre com a escala de gengiva.

   Finalizando, da-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando a postura vestibular para o apoio labial, 
executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais, e 
daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular. A escultura palatina ou lingual deve ser 
feita da maneira convencional.
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   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a postura vestibular para o apoio labial, 
executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais, e 
daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular. A escultura palatina ou lingual deve ser 
feita da maneira convencional.

sobreponham, aplicando-se também a nuvem de cera V1 na região de fundo de sulco vestibular, e 
mais alguns pontos de V1 em toda a vestibular. 

   Inicia-se com uma camada de fundo de cera RC, cobrindo toda a vestibular.

   Após isto, deve-se remover os excessos de cera, acertar a escultura e se necessário, distribuir 
mais cera de cor V1 em porções alternadas, comparando-se sempre com a escala de gengiva.

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

   A partir da região das papilas, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas até terminar 
por toda vestibular.

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

    Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. Aguarda-se o 
resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização.

   Em seguida, deve-se realizar as isquemias nas bossas utilizando-se a cera B2. Após isto, aplica-
se uma nuvem de cera V1, na região de fundo de sulco vestibular, e mais alguns pontos de V1 em 
toda a vestibular. Da mesma maneira descrita anteriormente, confecciona-se mais uma camada de 
ceras RM, RC e isquemias, tomando-se o cuidado para não deixar que as ceras RM e RC se

GENGIVA Nº 2A 

* Rosa Médio ( RM )
* Rosa Claro ( RC )
* Branco Amarelado ( B2 )

CERAS UTILIZADAS:

* Vermelho Claro ( V1 )
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   Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se conseguir 
o efeito da vascularização.
   
Finalizando,dá-se o brilho em toda a prótese, friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional. Como esta escala sugere 
vascularização dos tecidos, para obtê-la promove-se ranhuras com uma lâmina de bisturi e aplica-
se a cera de cor V1 bem fluida, cuidando para que o instrumental quente não toque a cera 
anteriormente esculpida.

   A partir da região das papilas, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas até terminar 
na região de fundo de sulco vestibular.
   
   Em seguida, deve-se realizar as isquemias nas bossas utilizando-se cera B1. Da mesma 
maneira descrita acima, confecciona-se mais uma camada de ceras RM, RC e isquemias, 
tomando-se o cuidado para não deixar que as ceras RM e RC se sobreponham, comparando-se 
sempre com a escala de gengiva.
   

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

postura vestibular para o apoio labial, executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das 
bossas e fossas, dos festões gengivais, e daí por diante até a finalização de toda escultura 
vestibular. 

 

* Rosa Médio ( RM )
CERAS UTILIZADAS:

* Rosa Claro ( RC )

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. Aguarda-se o 
resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização.

   Inicia-se com uma camada de fundo de RM, cobrindose toda a vestibular.

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando a

GENGIVA Nº 4

* Branco Normal ( B1 )
* Vermelho Claro ( V1 )
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   A partir da região das papilas, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas até terminar 
na região de fundo de sulco vestibular

GENGIVA Nº 5

* Roxo Escuro ( R3 )
* Branco Amarelado ( B2 )

CERAS UTILIZADAS:

   Inicia-se com uma camada de fundo de RM, cobrindose toda a vestibular.

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se

* Rosa Médio ( RM )
* Rosa Claro ( RC )

* Vermelho Claro ( V1 )

recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais, e daí por diante 
até a finalização de toda escultura vestibular. A escultura palatina ou lingual deve ser feita da 
maneira convencional.

   Após cobrir toda a região do fundo de sulco vestibular, deve-se remover gradativamente os 
excessos para se conseguir o efeito da vascularização vermelha. Em seguida, deve-se repetir o 
processo, provocando novas ranhuras e aplicando-se a cera R3, bem fluida, cuidando-se também 
para que o instrumental quente não toque a cera anteriormente esculpida.

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. Aguarda-se o 
resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização.

utilizando cera B2. Da mesma maneira descrita anteriormente, confecciona-se mais uma camada 
de ceras RM, RC e isquemias, tomando-se o cuidado para não deixar que as ceras RM e RC se 
sobreponham, comparando-se sempre com a escala de gengiva,

 

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

a postura vestibular para o apoio labial, executa-se os

   Em seguida, deve-se realizar as isquemias nas bossas

   Como esta escala sugere a aplicação de veias vermelhas e roxas, obtém-se a vascularização 
dos tecidos em 2 etapas. Primeiramente, provoca-se ranhuras com uma lâmina de bisturi e aplica-
se a cera de cor V1 bem fluida, cuidando para que o instrumental quente não toque a cera 
anteriormente esculpida. 

   Após a cobertura de toda a região do fundo de sulco vestibular, remove-se gradativamente os
excessos para se conseguir o efeito da vascularização roxa, comparando-se
sempre com a escala de gengiva.

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.
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   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. Aguarda-se o 
resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização.

   Inicia-se com uma camada de fundo de RC cobrindo-se toda a vestibular.

* Branco Normal ( B1 )
* Vermelho Escuro ( V2 )

* Roxo Médio ( R2 )

* Rosa Médio ( RM )

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

* Rosa Claro ( RC )

CERAS UTILIZADAS:

   A partir da região das papilas, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas até terminar 
na região de fundo de sulco vestibular.

   Em seguida, deve-se realizar as isquemias nas bossas utilizando-se a cera B1.

   Após isto, aplica-se uma discreta nuvem de cera R2, e pontos intercalados de cera V2, do meio 
da vestibular até a região de fundo de sulco . Da mesma maneira descrita anteriormente, 
confecciona-se mais uma camada de ceras RM, RC e isquemias, tomando-se o cuidado para não 
deixar que as ceras RM e RC se sobreponham, aplicando-se também a nuvem de cera R2 e 
pontos de cera V2, comparando-se sempre com a escala de gengiva.

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a postura vestibular para o apoio labial, 
executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais, e 
daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular.

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira
convencional.

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

GENGIVA Nº 6 A
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   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água. 

   Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se 
conseguir o efeito da vascularização. 

GENGIVA Nº 8

CERAS UTILIZADAS: 
* Rosa Médio ( RM ) 

* Marrom Normal ( M3 ) 
* Rosa Claro ( RC ) 

MÉTODO DE CONFECÇÃO: 

* Vermelho Claro ( V1 ) 

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. 

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a postura vestibular para o apoio 
labial, executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões 
gengivais, e daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular.

   Em seguida, coloca-se as ceras RM e RC em porções alternadas por toda a vestibular da 
prótese, e também alguns pontos espaçados da cera M3. Da mesma maneira descrita 
anteriormente, confecciona-se mais uma camada de ceras RM, RC e M3, tomando-se o cuidado 
para não deixar que as ceras RM,RC e M3 se sobreponham, comparando-se sempre com a 
escala de gengiva. 

   Inicia--se com uma camada de fundo de RC, cobrindo-se toda a vestibular. 

 

   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a caracterização. 

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita de maneira convencional. Como esta escala 
sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la, promove-se ranhuras com uma lâmina de bisturi 
e aplica-se a cera de cor V1 bem fluida, cuidando para que o instrumental quente não toque a 
cera anteriormente esculpida. 
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MÉTODO DE CONFECÇÃO: 

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. 

* Marrom Normal ( M3 ) 

GENGIVA Nº 8 A 

* Rosa Médio ( RM ) 
CERAS UTILIZADAS: 

* Rosa Claro ( RC ) 

* Marrom arroxeado ( M2 ) 

   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a 
caracterização.

   Inicia-se com uma camada de fundo de cera RM e em seguida, distribui-se as ceras RM e RC 
em porções alternadas por toda a vestibular da prótese e sobre elas, alguns pontos de cera M3, 
e ainda na região do fundo de sulco vestibular, pontos mais concentrado da cera M2 . Da 
mesma maneira descrita anteriormente, confecciona-se mais uma camada de ceras RM, RC e 
M3, tomando-se o cuidado para não deixar que as ceras RM, RC e M3 se sobreponham, e 
ainda na região do fundo de sulco vestibular, pontos mais concentrado da cera M2, 
comparando-se sempre com a escala de gengiva.

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a postura vestibular para o apoio 
labial, executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, 19 dos festões 
gengivais, e daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular. 

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional.
 
   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água. 
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* Roxo médio ( R2 ) 

   Como esta escala 21 sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la, promove-se ranhuras 
com uma lâmina de bisturi e aplica-se a cera de cor R2 bem fluida, cuidando para que o 
instrumental quente não toque a cera anteriormente esculpida. Após a cobertura de toda a 
vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se conseguir o efeito da 
vascularização. 

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

GENGIVA Nº 10

* Rosa Claro ( RC ) 

   Inicia-se com uma camada de fundo de cera RM em toda a vestibular, e sobre ela uma outra 
camada de R1. 

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. 

* Roxo Claro ( R1 ) 

CERAS UTILIZADAS: 
* Rosa Médio ( RM ) 

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

   Em seguida, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas, desde a região de papilas 
até a região de fundo de sulco vestibular. Da mesma maneira descrita anteriormente, 
confecciona-se uma outra camada de ceras, RM e RC cuidando para que as ceras RM e RC 
não se sobreponham. 

   Comparando-se sempre com a escala de gengiva. Completada a colocação de toda a cera, 
recuperando a postura vestibular para o apoio labial, executa-se os recortes papilares, imita-se 
a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais e daí por diante até a finalização de toda 
escultura vestibular. A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional.

 

   Aguarda-se o resfriamento e retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a 
caracterização. 
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   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a 
caracterização.

   Inicia-se com uma camada de fundo de cera M3 em toda a vestibular, depois, cobre-se toda a 
superfície com uma camada de cera RC e em seguida distribui-se pontos bem diluídos das 
ceras P e M3. 

   Depois, confecciona-se mais uma camada com as ceras RM e RC, cobrindo-a depois, com 
uma camada de parafina (PA). Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a 
postura vestibular para o apoio labial, executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das 
bossas e fossas, 23 dos festões gengivais, e daí por diante até a finalização de toda escultura 
vestibular. A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional. Como esta 
escala sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la, promove-se ranhuras com uma lâmina 
de bisturi e aplica-se a cera de cor V2 bem fluida, cuidando para que o instrumental quente não 
toque a cera anteriormente esculpida. 

GENGIVA Nº 13

* Preto ( P ) 

* Parafina ( PA )

* Marrom Normal ( M3 ) 

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

CERAS UTILIZADAS: 

* Rosa Claro ( RC ) 

 

* Rosa Médio ( RM ) 

* Vermelho Escuro ( V2 )

 
   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. 

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

   Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se 
conseguir o efeito da vascularização. 
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   Após a montagem dos dentes, fixá-los bem pela região palatina ou lingual. 

MÉTODO DE CONFECÇÃO: 

   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a 
caracterização.
 
   Inicia-se com uma fina camada de fundo de cera M2 em toda a vestibular, e em seguida 
distribui-se pontos da cera M3. Depois, cobre-se toda a superfície com uma camada das ceras 
RM e RC, e sobre ela, espalha-se a cera M2 bem diluída. Finalmente, confecciona-se outra 
camada com as ceras RM e RC, cuidando-se para que as ceras RM e RC não se 
sobreponham. Comparando-se sempre com a escala de gengiva. 

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional. Como esta escala 
sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la, promove-se ranhuras com uma lâmina de 
bisturi e aplica-se a cera de cor V2 bem fluida, cuidando para que o instrumental quente não 
toque a cera anteriormente esculpida. 

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a postura vestibular para o apoio 
labial, executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos 25 festões 
gengivais, e daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular. 

   Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se 
conseguir o efeito da vascularização. 

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

GENGIVA Nº 14 

CERAS UTILIZADAS: 
* Rosa Claro ( RC ) 
* Rosa Médio ( RM ) 
* Marrom Arroxeado ( M2 )
* Marrom Normal ( M3 ) 
* Vermelho Escuro ( V2 )
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   Confecciona-se uma outra camada com as ceras RM e RC, tomando o cuidado de não deixar 
que as ceras RM e RC se sobreponham, e na região de fundo de sulco vestibular, espalha-se a 
cera M1, 

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional. 

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando-se a 27 postura vestibular para o apoio 
labial, executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões 
gengivais, e daí por diante até a finalização de toda escultura vestibular. 

   Inicia-se com uma fina camada de fundo de cera M2 em toda a vestibular, e em seguida 
distribui-se pontos da cera M3. Depois, cobre-se toda a superfície com uma camada das ceras 
RM e RC, e sobre ela, espalha-se a cera M2 bem diluída. Na região de fundo de sulco 
vestibular, espalha-se a cera M1. 

CERAS UTILIZADAS: 

* Rosa Claro ( RC ) 

* Marrom Arroxeado ( M2 ) 
* Marrom Normal ( M3 )

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

* Rosa Médio ( RM ) 

GENGIVA Nº 14 A 

* Marrom Avermelhado ( M1 ) 

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. 

   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a 
caracterização. 
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* Marrom Normal ( M3 ) 

GENGIVA Nº 15 

CERAS UTILIZADAS: 

* Rosa Claro ( RC ) 

* Marrom Avermelhado ( M1 ) 
* Preto ( P ) 
* Rosa Médio ( RM ) 

* Branco Normal ( B1 )

MÉTODO DE CONFECÇÃO:

   Inicia-se com uma finíssima camada de cera P em toda a vestibular, e depois, distribui-se as 
ceras RM, RC, M1, e M3 em porções alternadas, desde a região de papilas até o fundo de 
sulco vestibular Realiza-se a seguir, as isquemias nas bossas utilizando-se a cera B1. Da 
mesma maneira, confecciona-se uma outra camada com as ceras RM, RC, M1, e M3, 
cuidando-se para que as ceras não se sobreponham. 

   Após a montagem dos dentes, fixa-los bem pela região palatina ou lingual. 

   Aguarda-se o resfriamento, retira-se toda a cera da vestibular para realizar-se a 
caracterização. 

   Finalmente, faz-se uma última camada com as ceras RM e RC 29 Completada a colocação 
de toda a cera, recuperando-se a postura vestibular para o apoio labial, executa-se os recortes 
papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, dos festões gengivais, e daí por diante até a 
finalização de toda escultura vestibular. 

* Vermelho Escuro ( V2 ) 

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional. Como esta escala 
sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la, promove-se ranhuras com uma lâmina de 
bisturi e aplica-se a cera de cor V2 bem fluida, cuidando para que o instrumental quente não 
toque a cera anteriormente esculpida. 
Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se 
conseguir o efeito da vascularização. 

   Finalizando, dá-se o brilho em toda a prótese friccionando sobre a cera um algodão embebido 
somente em água.
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CERAS UTILIZADAS: 

* Rosa Médio ( RM ) 
* Rosa Claro ( RC ) 
* Preto ( P ) 
* Vermelho Escuro ( V2 ) 
* Branco Normal ( B1 ) 
* Roxo Claro ( R1 )

GENGIVA Nº 16 

   Após a cobertura de toda a vestibular, remove-se gradativamente os excessos para se 
conseguir o efeito da vascularização. 

MÉTODO DE CONFECÇÃO: 

   Aguarda-se o resfriamento e retira-se toda a cera da vestibular para realiza-se a 
caracterização. 

   Inicia-se com uma finíssima camada da cera P em toda a vestibular, e sobre ela uma camada 
de R1. Em seguida, distribui-se as ceras RM e RC em porções alternadas, desde a região de 
papilas até a região de fundo de sulco vestibular. Nas bossas, realizar-se isquemias com a cera 
B1. Da mesma maneira descrita acima, confecciona-se uma outra camada com as ceras RM e 
RC, cuidando-se para que as ceras não se sobreponham. 

   Completada a colocação de toda a cera, recuperando a postura vestibular para o apoio labial, 
executa-se os recortes papilares, imita-se a forma das bossas e fossas, 31 dos festões 
gengivais e daí por diante até a finalização de toda a escultura vestibular. 

   Finalizando, coloca-se a prótese em aguá fria corrente, friccionando a cera com um algodão

   A escultura palatina ou lingual deve ser feita da maneira convencional. 

   Como esta escala sugere vascularização dos tecidos, para obtê-la, promove-se ranhuras com 
uma lâmina de bisturi e aplica-se a cera de cor V2 bem fluida, cuidando para que o instrumental 
quente não toque a cera anteriormente esculpida. 

para dar o brilho.

   Após a montagem dos dentes, fixá-los bem pela região palatina ou lingual. 
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