
HILTON RIQUIERI

MINISTRANTE

DURAÇÃO

• 6 módulos de 3 dias, das 8h às 20h - total de 180 horas.

OBJETIVOS

• Habilitar o aluno a executar restaurações convincentes e que respeitem os 
parâmetros estéticos e funcionais: lapidar talentos. 

• Treinamento em desenho, modelagem, enceramento, estratificação em 
cerâmica, escultura por meio de sulcador, pincel e brocas, maquiagem.

HILTON RIQUIERI

MORFOLOGIA EM CERA, OCLUSÃO, 

ESTRATIFICAÇÃO E MAQUIAGEM 

EM CERÂMICA TEORIA E PRÁTICA

TPD, CD, ESPECIALISTA, MESTRE E DOUTOR

FORMAÇÃO COMPLETA 

• TPD
• CD
• Especialista em Prótese Dentária
• Mestre em Dentística
• Doutor em Prótese Dentária (ICT-Unesp-SJC) 
• Autor do livro Anatomia e Escultura Dental, lançado em Português (Set/16) e 

em Espanhol (Jan/21) pela Quintessence São Paulo, em Inglês pela 
Quintessence Chicago (Fev/19).
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PROGRAMA

MÓDULO DATA CONTEÚDO TAREFA

1º 21, 22 e 23 de 
Março 

Cera Desenho e modelagem. Enceramento 
regressivo e progressivo, posteriores 
superiores. 

2º 25, 26 e 27 de 
Abril

Cera Desenho e modelagem. Enceramento 
regressivo e progressivo posteriores 
inferiores. 

3º 23, 24 e 25 de 
Maio

Cera Desenho e modelagem. Enceramento 
regressivo e progressivo anteriores 
superiores e inferiores.

4º 20, 21 e 22 de 
Junho
 

Cerâmica Morfologia em Cerâmica. Estratificação 
do 14 ao 17, Noritake EX3 sobre 
coping metálico.

5º 25, 26 e 27 de 
Julho

Cerâmica Morfologia em Cerâmica. Estratificação 
do 34 ao 37, Noritake EX3 sobre 
coping metálico.

6º 22, 23 e 24 de 
Agosto

Cerâmica Morfologia em Cerâmica. Estratificação 
do 13 ao 23, Noritake EX3 sobre 
coping metálico.
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IMPORTANTE

1º, 2º e 3º módulos - CERA:
• 01 sulcador ponta de agulha (lima de endodontia cortada e afiada). 

• 01 lecron de ponta fina. 

• 01 lecron de ponta arredondada. 

• 01 sulcador. 

• 01 estilete. 

• 01 lapiseira 0,5 ou 0,7 mm. 

• 01 lápis com borracha. 

• 01 régua de 15 a 30 cm. 

• 01 caneta para retro projetor de ponta média azul ou preta. 

• 01 pincel de pelo (foto). 

• 01 isolante para troquel de qualquer marca. 

• 01 pincel velho para aplicação do isolante. 

• 01 cera Odonto Mega Art Wax verde menta opaca, cod 05-102, ou 

Cera Renfert GEO, verde menta opaca, cod 497-0300, ou cera HR 

verde menta opaca, Kota . 

• 01 caixa de massinha para modelar, plastilina, à base de cera (não 

de amido ou farinha) Faber Castel ou similar.

• 01 articulador semi - ajustável. (A7 fix, A7 plus ou similares).

4º, 5º e 6º módulos - CERÂMICA: 
• 01 godê para cerâmica. 

• 01 pincel nº 01. 

• 01 pincel nº 04. 

• 01 pinça interna. 

• 01 sulcador (lima de endodontia cortada e afiada) conforme foto. 

• 14 copings metálicos, já opacificados, para aplicação de cerâmica, 

que serão solicitados para o quarto, quinto e sexto módulos. 

• 01 disco borracha rosa exacerapol. 

• 01 disco borracha amarelo para alto brilho de cerâmica. 

• 01 broca carbide 701 ou 702. 

• 07 brocas PM diamantadas: 

- esférica: 0,5 

- cone invertido: 35 

- cilíndrica topo plano: 57 

- cilíndrica topo arredondado: 92 

- cônica topo arredondado: 720 

- flecha/chama: 3118 

- espiralada: 735. 

Materiais de uso pessoal que os alunos deverão trazer para
enceramento, aplicação e acabamento de cerâmica.
Sugestão: 
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Av. Marcelo Stefani, 139 | Jardim do Lago | Bragança Paulista SP

11 4033-3995 | 11 4032-0317 | 11 4033-6290        11 94127-6952

E-mail: contato@hiltonriquieri.com.br | www.hiltonriquieri.com.br

SOBRE OS ASSUNTOS ABORDADOS DURANTE O CURSO

Segundo o mercado atual o sucesso está associado a obtenção de padrões 
elevados de cor e forma. Nesse contexto o objetivo desse curso será expor 
as bases que fundamentam a Anatomia Dentária no desenvolvimento de 
restaurações esteticamente convincentes, mas que também respeitem os 
parâmetros funcionais, tendo o relacionamento oclusal, estático e dinâmico, 
como elemento chave para destravar o processo criativo, por meio de uma 
imersão no mundo da morfologia, escultura em cera e cerâmica. Fazer 
dentes bonitos está ao alcance de todos através do uso de técnicas 
facilitadoras associadas à neurolinguística, a partir da consolidação da 
memória de longo prazo. 

"As mãos só conseguem reproduzir o que os olhos conseguem enxergar”.

ESTRUTURA NECESSÁRIA

• O ministrador providenciará todos os modelos e apostilas necessários ao 
andamento do curso. 

• Caberá ao aluno providenciar uma toalha de cor clara (branca, creme, azul, 
verde ou cinza) para proteção da bancada, bem como todos os materiais 
supra citados. 

MORFOLOGIA EM CERA, OCLUSÃO, 

ESTRATIFICAÇÃO E MAQUIAGEM 

EM CERÂMICA TEORIA E PRÁTICA

FORMAÇÃO COMPLETA 

C U R S O S

2022


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

