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RESUMO
Baseado em um caso clínico, o artigo apresenta a descri-

paration laboratory facets extended by palatal and subsequent

ção do protocolo para confecção da técnica Indireta-Direta para

cementation intraorally with the construction and completion of

“Coroas Leves” de resina composta. Essa técnica prioriza a con-

the proximal surfaces metal matrix biconcave preformed. The

fecção laboratorial de facetas estendidas por palatal e, posterior

technique is noted for conservatism, greater adhesion area, mi-

cimentação intraoralmente e finalização com a confecção das

nimizing emotional stress (professional and patient), shorter and

faces proximais com matriz metálica bicôncava pré-formada. A

clinical excellence in optical characteristics.

técnica destaca-se pelo conservadorismo, maior área de adesão,
minimização do estresse emocional (do profissional e paciente),
menor tempo clínico e excelência nas caraterísticas ópticas.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, existem diferentes possibilidades de tratamentos para obtenção de um sorriso mais natural e expressivo.1

ABSTRACT

A eficiência dos sistemas adesivos e as excelentes propriedades físicas e ópticas da resina composta possibilitaram a utiliza-

Based on a case study, the article presents the descrip-

ção de materiais restauradores adesivos diretos, com máxima

tion of the protocol for making Direct-Indirect technique for “Cro-

preservação de estrutura dentária,2-4 como alternativa para solu-

wns Light” composite resin. This technique emphasizes the pre-

cionar situações de fraturas e perda de estrutura dental.
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As restaurações adesivas diretas de resina composta,

da técnica indireta-direta descrita no caso clínico:

quando realizadas com critérios e conhecimentos sobre cor e

• Possibilidade de confecção laboratorial das fases mais

forma de dentes naturais, tornam-se excelente opção de trata-

criteriosas de uma restauração, tais como: aferição da

mento segura e conservadora, com obtenção de resultados sa-

espessura de resina de esmalte e dentina vestibular e

tisfatórios do ponto de vista estético e funcional.5-9

palatal, confecção de incisais e efeitos óticos;

Apesar da previsibilidade dos compósitos,

10

solucionar

• Eliminação de complicadores como saliva, lábios e es-

problemas estéticos em trabalhos de alta complexidade que

tresse físico e emocional do paciente;

envolvem mudanças de sorriso se torna grande desafio pelo

• Menor estresse físico do profissional;

tempo clínico prolongado, pelo estresse físico e emocional do

• Possibilidade de reembasamento, favorecendo a mínima

paciente e pelo alto rigor da habilidade exigida do profissional.

linha de cimentação;

Dessa forma, ideal seria a confecção laboratorial do máximo de

• Eliminação de preparo para tornar o preparo expulsivo;

etapas, técnica indireta, com estabilidade e com características

• O fechamento da face proximal com uso de matriz me-

óticas de excelência.11
Com o intuito de associar as vantagens da técnica direta e indireta, a técnica indireta-direta de coroas leves com

tálica intraoralmente possibilita melhor estabilidade do
conjunto e eliminação de manchamentos precoces na
interface dente-restauração.

resina composta é definida pela confecção laboratorial de facetas estendidas por palatal, posterior cimentação intraoralmente
e finalização com a confecção das faces proximais. Diante da
necessidade clínica e da possibilidade inovadora da técnica, o
objetivo deste artigo é apresentar um caso clínico, descrevendo

RELATO DO CASO

o protocolo para confecção da técnica indireta-direta de coroas

Análise Inicial

leves em resina composta.

Paciente T.A., gênero masculino, publicitário e músico,
28 anos, procurou atendimento na clínica do Curso de Especialização em Dentística da ABO-GO relatando insatisfação com
a estética do sorriso. Após anamnese e exames clínico e ra-

REVISÃO DA LITERATURA

diográfico, verificou-se que o paciente apresentava sorriso com
exposição de molar superior direito ao molar superior esquerdo,

As técnicas descritas na literatura para confecção de fa-

linha do sorriso média e diastemas generalizados (Fig. 1-4). Na

cetas em compósitos incluem o modo direto, indireto ou semi-

análise em repouso (Fig. 5), observou-se exposição incisal de

direto. O modo direto é amplamente descrito na literatura, com

0,9mm, demonstrando deficiência no comprimento dos incisi-

respaldo clínico de excelência nos resultados.5-10 Entretanto, as

vos centrais superiores.

horas clínicas dispensadas para finalização de casos de alta

Ainda, o paciente possuía desgaste dental mecânico

complexidade, por vezes, inviabilizam o caso pelo estresse físi-

por atrição, causada pelo hábito parafuncional bruxismo, o qual

co e emocional do paciente e perda de qualidade produtiva do

acarretou perda anatômica das restaurações oclusais dos den-

profissional.

tes posteriores e frequentes dores de cabeça. O desgaste den-

O modo indireto apresenta vantagens, como o contro-

tal supracitado ocasionou perda de DVO (Fig. 6).

le relacionado à contração de polimerização, o que favorece

Após obtenção do protocolo fotográfico e planejamento

as propriedades físicas do material e permite a confecção de

digital, o tratamento reabilitador proposto foi: confecção do mi-

adequado contato interproximal e boa adaptação marginal,11

ni-jig estético para análise do restabelecimento da DVO, cirurgia

todavia, as resinas indiretas não apresentam recursos óticos in-

periodontal para correção do contorno gengival e confecção de

teressantes, limitando sobremaneira os resultados obtidos pela

coroas leves pela técnica indireta-direta com resina composta.

transferência laboratorial ao técnico em prótese dentária pela
confecção das peças.12-14 A técnica semidireta em resina composta associa princípios e vantagens da técnica indireta e direta,

Com o auxílio de um paquímetro digital, foi mensurada a

como a possibilidade de se realizarem reparos clínicos na peça

distância interpupilar do paciente, em milímetros, enquanto ele

e repolimentos após sua cimentação.12,15 Entretanto, ambas as

olhava fixamente para a face do operador à distância de um

técnicas indireta e semidireta, obrigatoriamente, necessitam de

braço esticado (distância de conversação social). Olhando à

desgaste para possibilitar expulsividade do preparo e, conse-

distância, evita-se a convergência dos olhos, o que resultaria

quentemente, eixo de inserção das peças.15

em uma medida menor do que a real. A partir do valor da dis-

Dessa forma, várias são as razões que justificam o uso

66

Confecção do Mini-Jig Estético 16-17
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largura ideal do incisivo central superior. A largura obtida foi mul-

Após acabamento e polimento, o mini-jig estético foi po-

tiplicada por 1,25 e, assim, foi determinado o comprimento ideal

sicionado na boca do paciente para verificação das medidas e

de 10,5mm. Essas medidas orientaram a confecção do mini-jig

dos aspectos obtidos (Fig. 7 e 8):

estético de resina acrílica.
Após as definições de comprimento, largura e da posição da borda incisal nos aspectos dentolabiais, estático e dinâmico, a face lingual do mini-jig estético foi confeccionada com
a forma anatômica aproximada da face lingual de um incisivo
central superior natural. Deve-se considerar que, quanto mais

• borda incisal do mini-jig estético paralela à borda interna
do lábio inferior (Fig. 8);
• borda incisal do mini-jig estético toca a linha seca-úmida
do lábio inferior durante o sorriso (Fig. 8);
• exposição dental com os lábios em repouso de aproximadamente 1,9mm (Fig. 7);

espessa for a face lingual, maior será a DVO e menor será o

• trespasse dental, que deve ficar entre 2mm (mínimo) e

trespasse. Um modelo de gesso inferior foi utilizado para a veri-

4mm (máximo), para garantir oclusão mutuamente pro-

ficação do trespasse.

tegida;

Figura 2: Sorriso inicial. Dentes naturalmente amarelados, presença de diastemas, plano oclusal inclinado e contorno gengival alterado.

Figura 1: Análise facial inicial.

Figura 3: Sorriso lateral direito inicial.

Figura 4: Sorriso lateral esquerdo inicial.

Figura 5: Análise em repouso. Exposição incisal de 0,9mm, demonstrando deficiência no comprimento dos incisivos centrais superiores.
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• o comprimento do bordo incisal do mini-jig estético, em

Após o acabamento e polimento do mock-up, avaliou-se

oclusão, não deve ultrapassar a porção mais coronal da

o resultado obtido pelo paciente e pelo profissional. Observou-

papila interdental dos incisivos centrais inferiores (Fig. 8);

-se criteriosamente o novo contorno gengival estabelecido pelo

• espaço protético criado.

mock-up19 e realizou-se análise oclusal com enfâse na guias de
desoclusão.

Restabelecimento da DVO

Em função das características clínicas e anatômicas

O mini-jig estético foi posicionado na boca, e foram con-

apresentadas pelo paciente, foi indicada a técnica de cirurgia

feccionadas restaurações provisórias com resina composta nos

estética para aumento de coroa clínica para correção do con-

primeiros molares. Essa condição foi mantida durante uma se-

torno gengival.

mana para validação da nova DVO estabelecida. Após a cons-

Após anestesia local e com o mock-up em posição, foi

tatação de ausência de sinais clínicos adversos e mediante a

realizada a demarcação da linha de incisão inicial com lâmina

aprovação do paciente, o mini-jig estético foi posicionado intra-

15C (Swann Morton, Inglaterra). Após a remoção do mock-up,

oralmente, o registro da oclusão foi realizado nos dentes poste-

observou-se o delineamento do novo contorno gengival (Fig.

riores com silicona de adição Occlufast Colorbite (Zermach, Itá-

10). Com auxílio de microlâminas de Beavers, foi realizada gen-

lia) e, em seguida, transferidos para o articulador semi-ajustável.

givectomia interna, em bisel de aproximadamente 45º em relação aos dentes, até encontrar a crista óssea. O colar gengival foi

Mock-up e Cirurgia Periodontal
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então removido com uma cureta McCall 13/14 (Hu-Friedy, EUA).

Após enceramento dos modelos de estudo com cera

Em seguida, foi realizada osteotomia e osteoplastia com instru-

branca opaca Inowax (Formaden, [país]), baseados nas dimen-

mentos manuais e pontas diamantadas esféricas de alta rota-

sões do mini-jig estético, foi realizado o ensaio restaurador com

ção, proporcionando nova anatomia e arquitetura óssea. O volu-

resina Bis-acryl Systemp c&b (Ivoclar Vivadent, [país]) , para

me ósseo excessivo foi removido e a distância de 0,3mm entre a

avaliação da forma e da função restabelecida pela nova DVO

crista óssea vestibular e a nova posição da margem gengival foi

(Fig. 9).

criada. O mock-up foi colocado em posição e essa distância foi

Figura 6: Análise intraoral inicial. Desgaste dental mecânico por atrição, perda
anatômica das restaurações preexistentes, diastemas e contorno gengival
alterado.

Figura 7: Mini-jig estético posicionado na boca do paciente para a análise em
repouso. Observe-se maior exposição dental.

Figura 8: Análise do aumento da DVO proposto pelo mini-jig estético superior e
inferior. Observe-se que o comprimento do bordo incisal do mini-jig estético, em
oclusão, não ultrapassou a porção mais coronal da papila do central inferior.

Figura 9: Mock-up com Bisacryl a partir do enceramento realizado com os parâmetros determinados pela referência facial e comprovado com o mini-jig estético.
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verificada. Por fim, foi feita sutura suspensória com fio de náilon

Confecção e Prova do Mapa de Cor

5-0 (Ethicon, Johnson&Johnson), posicionando-se a margem

Antes da execução do tratamento restaurador propria-

gengival no local desejado e preservando-se as papilas gen-

mente dito, selecionou-se um modelo de dentes naturais com

givais. Foram prescritas terapias analgésica e anti-inflamatória.

riqueza de detalhes na incisal para ser utilizado como parâmetro

Após 10 dias, as suturas foram removidas.

para confecção dos efeitos nas restaurações a ser realizadas.

Após 120 dias da cirurgia periodontal, iniciou-se a etapa

Após elaboração de mapa cromático (Fig. 12), o primeiro dente

restauradora definitiva. As restaurações com resina composta

confeccionado no modelo de gesso foi utilizado como prova de

preexistentes nos dentes posteriores foram substituídas, para o

cor (protocolo descrito detalhadamente abaixo).

aumento da DVO, de acordo com o espaço determinado pelo

Na prova de cor (Fig. 13), confirmou-se que resina, co-

mini-jig estético em posição. Em alguns dentes posteriores,

res, forma e detalhes superficiais foram pertinentes e capazes

realizou-se coroa total com cerâmica, em função da falta de

de ser reproduzidos. Diante da confirmação, prosseguiu-se com

estrutura dental mínima recomendável para execução de uma

a confecção das outras coroas leves.

restauração direta.
Confecção das Coroas Leves no Modelo
Moldagem

Inicialmente, realizou-se o isolamento do modelo de

O afastamento da margem gengival foi realizado com fio

gesso com cera branca opaca Inowax (Formaden), usando-se

retrator contínuo Ultrapak 00 (Ultradent, EUA), iniciando-se pela

o gotejador elétrico em temperatura maior do que a usada para

distal do dente mais posterior a ser restaurado e contornando-se

encerar. A camada de cera foi aplicada delicadamente com es-

as faces vestibulares e papilas de cada dente que receberia a

pessura extrafina. Os excessos foram removidos delicadamen-

coroa leve. Após 10 minutos, realizou-se moldagem simultânea

te, com espátulas de enceramento. Terminado o isolamento com

com silicona de adição Express XT (3M ESPE, EUA). A obtenção

cera, é necessário o isolamento complementar com isolante de

fiel dos modelos de gesso foi realizada com gesso branco Fuji

gesso Renfert (Isofix 2000).

Rock (Fig. 11).

Para confecção da porção lingual das coroas leves de

Figura 10: Após a remoção do mock-up, observa-se o delineamento do novo
contorno gengival.

Figura 11: Vazamento do molde foi realizado com gesso branco (Fuji Rock) para
obtenção do modelo fiel.

Figura 12: Confecção do mapa cromático.
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resina composta, confeccionou-se a guia com silicone de con-

ESPE) no espaço criado entre a guia e o esmalte palatal (Fig. 16)

densação laboratorial Zetalabor (Zermach, Itália) e, em seguida,

e, em seguida, polimerizou-se o conjunto com fotopolimeriza-

recortou-se a porção vestibular da guia de silicone com lâmina

dor LED Bluephase 20i (Ivoclar Vivadent). Após polimerização,

de bisturi 15 (Swann Morton, Inglaterra), mantendo-se a curva-

a guia foi removida (Fig. 17) e o conjunto, deslocado do modelo

tura inciso-vestibular.

de gesso com intuito de minimizar dificuldades na remoção da

Na sequência, a resina Z350-XT (3M ESPE), na cor XWE,

coroa leve ao final da restauração (Fig. 18). Nesse momento,

foi aplicada na guia de silicona. Observe-se na Figura 14 que

realizou-se nova fotoativação, para evitar a presença de resina

a resina composta não foi aplicada nas faces proximais, e na

não-polimerizada da face lingual (terços médio e gengival).

incisal manteve-se o espaço para confecção do halo opaco. A

Em seguida, reposicionou-se a guia, e uma camada de

mesma resina foi inserida na palatal do dente envolvido, em se-

resina de dentina Body A1 Z350-XT (3M ESPE) foi inserida na

guida a guia foi posicionada e acomodou-se a resina no modelo

face vestibular, confeccionando-se os mamelos (Fig. 19). Essa

de gesso para adaptação precisa (Fig. 15).

camada favoreceu a união da face vestibular com a face lin-

Inseriu-se o halo opaco com resina Body W Z350-XT (3M

70

gual, portanto, antes da fotoativação, deve-se manter pressão

Figura 13: O primeiro dente confeccionado no modelo foi utilizado como prova de
cor. Observe-se prova na boca, comprovando que resina, cores, forma e detalhes
superficiais foram pertinentes e capazes de ser reproduzidos.

Figura 14: Resina XWE foi aplicada na guia de silicona. Observe-se que a resina
composta não foi aplicada nas faces proximais e na incisal, mantendo-se o
espaço para confecção do halo opaco.

Figura 15: A guia foi posicionada e acomodou-se a resina no modelo de gesso
para adaptação precisa.

Figura 16: Inserção do halo opaco com resina Body W no espaço criado entre a
guia e o esmalte palatal.

Figura 17: Após polimerização, a guia foi removida.

Figura 18: Remoção prévia da restauração parcial.
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regular e uniforme e correto posicionamento da concha lingual,

na incisal com esculpidor nº 6, promovendo-se concavidade.

evitando-se deformação da resina e consequente encurtamento

Na Figura 23, observa- se o detalhe da resina de efeito inserida

do dente.

no dente 21. Após finalização da acomodação da resina de efei-

A dentina foi caracterizada com tinta marrom na cervical,
ocre nos mamelos e detalhes em branco no terço médio (Fig.

to (Fig. 24 e 25), realizou-se a fotoativação.
Finalizando-se a etapa indireta, aplicou-se a resina de

20 e 21). Finalizando os efeitos incisais, depositaram-se fusos,

esmalte A1 Z350-XT (3M ESPE) no terço cervical e médio e, em

finas pontes entre mamelos e halo opaco, na cor Body W Z350-

seguida, fotoativou-se. Observe-se detalhe no dente 21 na Figu-

-XT (3M ESPE) e fotoativou-se.

ra 26. Imediatamente após, depositou-se uma camada de resi-

Com objetivo de minimizar bolhas, aplicou-se uma camada de Z350 XT Flow (3M ESPE), cor W, entre os mamelos; e,

na translúcida CT Z350-XT (3M ESPE) na incisal e realizou-se a
fotoativação final (Fig. 27).

com pincel seco, a resina fluida foi levada o mais profundo possível, em seguida, removida com o mesmo pincel (Fig. 22). Na
sequência, inseriu-se resina composta GT Z350-XT (3M ESPE)

Remoção da Coroa Leve
Previamente à remoção das coroas leves, removeram-

Figura 19: Reprodução da dentina com resina A1, confeccionando-se os mamelos.

Figura 20: A dentina foi caracterizada com tinta marrom na cervical, ocre nos
mamelos e detalhes em branco no terço médio.

Figura 21: Fusos, finas pontes entre mamelos e halo opaco, na cor Body W, foi
depositado para finalizar os efeitos incisais.

Figura 22: Aplicação de uma camada de Z350 XT Flow entre os mamelos, para
evitar bolhas na incisal.

Figura 23: Detalhe da resina de efeito CT inserida no dente 21.

Figura 24: Vista lateral da acomodação da resina de efeito nos dentes 21, 22 e 23.
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-se as camadas de resina composta que ultrapassaram as fa-

bular e posicionou-se a coroa leve. Os excessos grosseiros fo-

ces proximais, com a broca H-97A (Komet) em alta rotação. Em

ram removidos com pincel seco de ponta chata e, em seguida,

seguida e com a mesma broca, confeccionaram-se canaletas

fez-se fotoativação. A remoção da coroa leve reembasada foi

gengivais, tanto por vestibular quanto por palatina (sem reduzir

realizada com pinça porta-agulha estabilizada no sentido inciso-

o comprimento das coroas leves e sem modificar o zênite), faci-

-proximal.

litando a remoção sem fraturas.

Após remoção, o excesso do reembasamento foi realiza-

No espaço criado pela canaleta, posicionou-se a cureta

do com disco diamantado Sof-Lex Pop-On (3M ESPE) vermelho

e removeu-se gentilmente a coroa leve do modelo. Essa cureta

montado em contra-ângulo. A remoção foi semelhante à que se

foi posicionada inicialmente pela face vestíbulo-proximal-mesial

faz após a presa da resina acrílica utilizada para reembasamen-

e depois distal, colocando a parte plana da espátula entre o

to frio de provisório.

sulco gengival e a coroa leve, evitando-se remover apenas em
um ponto.

Os seis dentes anteriores foram reembasados com resina flow apenas por vestibular na gengival, eliminando-se reem-

Depois de soltas as coroas, utilizou-se pinça porta-agu-

basamento nas proximais. Os pré-molares foram reembasados

lha para estabilização inciso-proximal da coroa leve e, posterior-

diferentemente dos anteriores, pela ausência de confecção futu-

mente, remoção completa do modelo de gesso.

ra da próxima. Primeiramente, a região gengival da face vestibu-

Removeram-se os excessos grosseiros com brocas ou

lar foi reembasada com resina flow, polimerizada, e removida a

discos diamantados grossos Sof-Lex Pop-On (3M ESPE), e não

coroa leve; em seguida, realizaram-se os mesmos passos para

se realizaram os outros passos de polimento para permitir união

as faces mesial e distal.

das novas camadas proximais de resina ao conjunto confeccio-

As coroas leves anteriores foram posicionadas para ve-

nado de forma indireta. A remoção de cera do interior das coro-

rificar a adaptação dos bordos vestibulares. Nesse momento,

as leves foi realizada com vapor d’água à temperatura de 100ºC.

não se realizaram ajustes na lingual, evitando-se fragilidade e
fraturas (Fig. 28).

Reembasamento das Coroas Leves
Após profilaxia, lavagem e secagem do dente e do sulco
gengival, sequencialmente, aplicou-se uma camada uniforme
de resina flow A1 Z350 XT (3M ESPE) no sulco gengival vesti-
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Cimentação
Preparo da Coroa Leve
Na face interna da coroa leve, aplicou-se silano e, em se-

Figura 25: Vista frontal da acomodação da resina de efeito nos dentes 21, 22 e 23.

Figura 26: Aplicação da resina de esmalte A1 no terço cervical e médio.

Figura 27: Aplicação da última camada de resina translúcida CT na incisal.

Figura 28: Reembasamento da coroa leve com Z350 XT Flow.
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guida, adesivo Scotch Bond MultiPurpose (3M ESPE), leve jato
de ar e fotoativação (Fig. 29).

Bond MultiPurpose (3M ESPE), leve jato de ar e fotoativação.
Uma matriz metálica pré-formada Unimatrix (TDV) foi
posicionada na proximal subgengivalmente. Após análise da

Preparo do substrato

completa estabilidade da matriz metálica, aplicou-se resina Te-

Os passos seguidos nos dentes foram: profilaxia; apli-

tric N-Flow (Ivoclar Vivadent) na matriz metálica pré-formada e,

cação do ácido fosfórico Power Etching (BM4) por 30 segundos

em seguida, na proximal entre a matriz metálica seccional (pré-

em todos os dentes (Fig. 30); lavagem abundante, secagem

-formada) e a coroa leve (Fig. 35a-c).

e aplicação do adesivo Scotch Bond MultiPurpose (3M ESPE)
(Fig. 31); leve jato de ar e fotoativação.

A resina composta XWE Z350-XT (3M ESPE) foi inserida
contra a matriz metálica e condensada com espátula Sofia (Gol-

A resina Tetric N-Flow (Ivoclar Vivadent) foi depositada na

gran) até ocorrer o extravasamento palatal. Os excessos foram

face interna da coroa leve em uma fina camada e posicionada

removidos com a própria espátula, condensando-se até o ponto

intraoralmente (Fig. 32). Em seguida, removeram-se os exces-

de uniformização da face entre resinas vestibular e proximal. Em

sos da resina flow com pincel de ponta chata, e realizou-se foto-

seguida, utilizou-se pincel de ponta fina para finalizar o processo

ativação (Fig. 33 e 34).

de adaptação das resinas e fotoativação.

Após cimentação de todas as coroas leves, removeram-

Após fechamento individual das proximais (Fig. 36-40) e

-se os excessos grosseiros que poderiam impedir o fechamento

ajustes grosseiros, o paciente foi liberado em função de tempo

das proximais com pontas diamantadas extrafinas e uso de lâ-

de trabalho ou cansaço.

minas de bisturi 12 (Swann Morton, Inglaterra).

Na sessão seguinte, realizaram-se ajustes oclusais, acabamento e polimento. Para regularização das faces linguais,

Fechamento das Proximais
Inicialmente, asperizou-se com tiras de lixa diamanta-

aplicou-se resina Tetric N-Flow (Ivoclar Vivadent) e fotoativou-se
(Fig. 41).

da a proximal subgengival com inclinação de 45º, evitando-se

Na face vestibular, realizou-se o delineamento das carac-

sangramento gengival. Em seguida, realizou-se o isolamento

terísticas anatômicas mais evidentes nos ICS: 2 arestas verticais

relativo do campo operatório. Na sequência, aplicou-se o áci-

(ou cristas) (vermelho) e 2 concavidades (azul) (Fig. 42); anato-

do fosfórico Power Etching (BM4) com fio dental nas proximais,

mia secundária e terciária com pontas diamantadas Komet (Fig.

lavagem abundante, secagem, aplicação do adesivo Scotch

43 e 44); para suavizar os desgastes promovidos pelas pontas

Figura 29: Na face interna da coroa leve, aplicou-se silano (a) e, em seguida,
Adesivo Scotch Bond MultiPurpose (b), leve jato de ar e fotoativação.

Figura 30: Aplicação do ácido fosfórico por 30 segundos em todos os dentes.

Figura 31: Aplicação do Adesivo Scotch Bond MultiPurpose, leve jato de ar e
fotoativação.

Figura 32: Resina Tetric N-Flow foi depositada na face interna da coroa leve e
posicionada sobre o dente.
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Figura 33: Remoção dos excessos com pincel fino da resina flow e fotoativação.

Figura 34: Finalização da cimentação das coroas leves sem as faces proximais.

Figura 35a: Posicionamento da matriz metálica pré-formada na proximal.

Figura 35b: inserção de Tetric N-Flow na proximal entre a matriz metálica seccional (pré-formada) e a coroa leve.

Figura 35c: fotoativação.

Figura 36: Aspecto após fechamento da mesial dos dentes 11 e 21. Observe
fechamento individual da distal do dente 21.

Figura 37: Aspecto do posicionamento da matriz metálica pré-formada na distal
do elemento 11.

Figura 38: Fechamento das proximais dos laterais.
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Figura 39: Aspecto após fechamento de todas as faces proximais dos dentes
ântero-superiores.

Figura 40: Aspecto da palatal sem ajustes oclusais.

Figura 41: Eliminação dos passos de acabamento e polimento e aspecto após
aplicação da resina Tetric N-Flow e fotoativação.

Figura 42: Delineamento das características anatômicas mais evidentes nos ICS:
(1) 02 arestas verticais (ou cristas) (vermelho) e 02 concavidades (azul).

Figura 43: Confecção da anatomia terciária com pontas diamantadas Komet.

Figura 44: Aspecto final da textura previamente ao polimento.

Figura 45: Aspecto final intraoral. Observe-se o restabelecimento natural das
características óticas.

Figura 46: Detalhe final intraoral.
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Figura 47: Aspecto final intraoral.

Figura 48: Resultado final após restabelecimento da DVO e reabilitação estética.

Figura 49: Análise final em repouso. Exposição ideal.

Figura 50: Sorriso final.

Figura 51: Análise facial inicial.
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Figura 52: A magia da harmonia do conjunto.

Figura 53: O artista no encontro com a naturalidade
e o bem-estar.

diamantadas, utilizaram-se discos Sof-Lex Pop-On (3M ESPE),

e, finalmente, sem pasta de polimento, o disco de pêlo de cabra

seguidos de borracha siliconizada Flexi Cup (Cosmedent) na

Jiffy Goat Brush (Ultradent) para finalizar o processo.

cor azul e Astropol (Ivoclar Vivadent) nas cores verde e rosa.

Após acabamento e polimento, as figuras de 45 a 53 re-

O polimento foi realizado com roda de feltro Flexi Buff (Cosme-

velam a naturalidade, a harmonia e o encontro do artista com a

dent), utilizando-se pasta de polimento Enamelize (Cosmedent),

arte da odontologia.
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DISCUSSÃO
Durante o planejamento estético, enceramento diagnóstico e a etapa restauradora, pressupõe-se que os dois elementos básicos, cor e forma, sejam estabelecidos.20-21 Desse modo,
é de primordial importância o conhecimento criterioso da morfologia dental a ser reproduzida.
As dimensões (largura e comprimento) ideais dos dentes
superiores anteriores podem ser obtidas por meio de referências faciais, e a largura do incisivo central superior (ICS) é o
primeiro passo para determinação das dimensões dos dentes
ântero-superiores. Na regra de Flush, a distância interpupilar é
mensurada e o valor obtido é dividido pelo índice n = 6,6, assim, estabelece-se a largura ideal do ICS. Considerando-se que
a largura do incisivo lateral e canino corresponde, respectivamente, a 74% e 88% em relação ao incisivo central, obtêm-se
as dimensões referidas. A partir da largura, será determinado o
comprimento ideal. O comprimento máximo aceitável para ICS
pode ser obtido pela multiplicação do valor da própria largura
obtida pelos índices máximo (1,33) e mínimo (1,25). Sterrett18
descreveu as seguintes diretrizes para os dentes anteriores superiores: o comprimento da coroa dos incisivos centrais e caninos deve ser idêntico, e ambos devem ser maiores do que
os incisivos laterais em cerca 0,5mm a 1,5mm. A partir das dimensões ideais definidas, realiza-se o enceramento e mock-up,
redefinindo-se provisoriamente a morfologia dental e previamente à reabilitação, alterando forma, comprimento e posição
do dente no arco.19
Na realização de restaurações, os profissionais podem
lançar mão de vários tipos de resina composta para replicar a
complexidade de cores e formas dos dentes naturais. Entretanto, o entendimento da difusão da luz pela estratificação de facetas de compósitos ainda é uma dificuldade para o clínico; e, por

palatal, o que não inviabiliza o uso das coroas leves.
A seleção adequada do material para cimentação é fundamental. Preconiza-se para cimentação das coroas leves o uso
de agente cimentante fotopolimerizável, pela maior estabilidade
de cor,26 quando comparados aos cimentos resinosos de cura
dual que, devido à amina presente na reação de dupla cura, desenvolvem alteração de cor em médio prazo, comprometendo
o resultado estético.
Os agentes cimentantes fotopolimerizáveis são resina
flow e cimento resinoso. Recomenda-se o uso de resinas fluidas (flow) para a cimentação, uma vez que não existe diferença
entre a estabilidade desses materiais e os cimentos resinosos
fotopolimerizáveis.26-29
Além disso, a estratificação das coroas leves com compósitos elimina a necessidade de prova e a influência do agente
cimentante no resultado. Tal indicação não pode ser transferida
às facetas cerâmicas de delgadas espessuras, tendo em vista
que a translucidez do sistema sofre influência direta do cimento
resinoso, necessitando de prova,30-31 optando-se preferencialmente pelo cimento resinoso fotopolimerizável.32-33
O fechamento da face proximal com uso de matriz metálica intraoralmente possibilita melhor estabilidade do conjunto e
eliminação de manchamentos precoces na interface dente-restauração. A utilização de uma matriz metálica para confecção da
face proximal das facetas de resina composta descrita no relato
de caso diferencia-se dos protocolos convencionais que utilizam a tira de poliéster. Tal procedimento é inovador e apresenta
uma relevante facilidade, em virtude da rigidez e possibilidade
de se estabelecer a forma do dente já na etapa restauradora.34
Na mesial do IC, a matriz pré-formada deve ser mantida reta
antes da polimerização, e na distal sugere-se pressão na ponta
da matriz, para fazer a curvatura adequada dessa face.

vezes, leva à seleção incorreta das cores das resinas compostas a ser utilizadas. Dessa forma, para minimizar as dificuldades
no momento da seleção da cor, sugere-se, como descrito no
caso clínico, a realização de mapa cromático e prova clínica da
cor.22-24
As coroas leves, facetas estendidas pela palatal dos
dentes anteriores, podem estar indicadas em duas situações de
pacientes: 1. pacientes com perda de DVO (ex.: caso clínico
descrito no artigo) e 2. pacientes sem perda de DVO. Nesse
último, os pacientes podem ser subdivididos, dependendo da
presença ou não de guia anterior aberta. Dessa forma, torna-se

CONCLUSÕES
A técnica indireta-direta para confecção de coroas
leves em resina composta destaca-se pelo conservadorismo
(nenhum desgaste), maior área de adesão, minimização do estresse emocional das horas clínicas e excelência das características óticas. A facilidade e a praticidade da técnica permitem
reprodutibilidade e resultados satisfatórios.

evidente que a única situação com limitações ao uso da coroa
leve são os pacientes sem perda de dimensão vertical e com
ausência de guia anterior aberta.25-26 Nessa situação, tem-se de
realizar ajustes após a cimentação e pode-se ter situações de
áreas com pontos de desgaste acentuado e até ausência da
resina utilizada na confecção da coroa leve. Haverá então pontos em que a oclusal dos incisivos inferiores tocará o esmalte
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