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RESUMO

O objetivo deste artigo é relatar o restabelecimento estético e funcional com 
facetas diretas de resina composta de incisivos centrais superiores (ICS) com-
prometidos na cor e forma. Conclui-se que o uso de compósitos torna-se uma 
opção conservadora, sendo uma técnica simples, confiável e rápida para o 
restabelecimento estético e funcional, determinando a forma e coloração dos 
dentes a partir de critérios anatômicos da dentição natural e fundamentais para 
caracterização individual do paciente.

Palavras-chave: Sorriso. Estética Dentária. Resinas Compostas. Dentística 
Operatória.

ABSTRACT
The aim of this paper is to report the re-establishment aesthetic and functional 

aspects of direct composite resin maxillary central incisors (ICS) involved in the 

color and shape. Concluded that the use of composites becomes a conservative 

option, with a simple, reliable and fast for the aesthetic and functional restoration, 

determining the shape and color of teeth from anatomical criteria of the natural 

dentition and fundamental to characterize individual the patient.

Keywords: Smile. Dental Aesthetics. Composite Resins. Operative Dentistry.

A naturalidade das restaura-
ções com compósitos em 
dentes anteriores envolve o 
conhecimento da largura/

comprimento, posição, forma, con-
torno dental e textura superficial3-5.

Sabe-se que tais aspectos variam 
de acordo com o tipo facial, gênero, 
idade e etnia do paciente1,2,10.

Na estética, o incisivo central 
superior desempenha um papel pro-
tagonista se caracterizando como o 
elemento mais influente na harmonia 
do sorriso e aparência do paciente. 
Este elemento dentário apresenta 
características anatômicas marcantes 
e determinantes para a relevância es-
tética tais como sulcos longitudinais, 
ângulos incisais bem característicos, 
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A largura dos incisivos 

centrais masculinos é, 

em média, maior que os 

femininos e, apenas, 14% 

dos incisivos centrais 

naturais são idênticos.

sulcos de desenvolvimento, além de 
se comportar como a peça mais im-
portante na guia anterior8,11,12.

O trabalho tem como objetivo 
relatar o restabelecimento estético 
e funcional de incisivos centrais su-
periores (ICS) comprometidos na cor 
e forma, enfatizando a relevância 
da anatomia dental nesse processo 
reabilitador.

REVISÃO DE LITERATURA

Incisivo Central Superior - Face 

Vestibular

Os lóbulos são projeções do es-
malte, localizados na face vestibular e 
lingual, definidos pelos sulcos verticais 
de desenvolvimento. Os dentes ante-
riores apresentam três lóbulos que são 
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divididos pelos sulcos verticais mesial 
e distal10,14.

A configuração das três protube-
râncias (lóbulos) é formada através 
de duas fendas, que podem variar 
desde suaves e quase imperceptí-
veis depressões, até sulcos e furcas 
bem marcantes. Estes dois sulcos 
de desenvolvimento na borda in-
cisal estendem-se, principalmente 
em dentes jovens, desde a borda 
incisal até a cervical da face lingual. 
Na cervical, estes sulcos ficam cada 
vez mais rasos e desaparecem nas 
estruturas circundantes. Observa-se 
frequentemente o desenvolvimento 
de uma característica na forma de 
V invertido nas duas depressões, os 
limites das quais configuram uma 
característica em forma de M entre 
as cristas marginais e a crista mediana.

As cristas marginais são essenciais 
na determinação da envergadura e 
nitidez da forma dos dentes. Por esse 
motivo, utilizam-se na fotografia den-
tária flashes duplos articulados (flash 

twin), para salientar melhor a forma 
das cristas marginais e por esse mo-
tivo, também, são denominadas de 
linhas de brilho. As cristas marginais 
delimitam a área plana, estratégica 
para reflexão luminosa e dissimulação 
da aparência dos dentes. Na proximal 
das cristas, independente da ilumina-
ção, ocorre um sombreamento (área 
de sombra), a partir do qual se define 
a percepção óptica do volume do 
dente. Ao desviar as cristas marginais 
ou linhas de brilho da superfície ves-
tibular do dente, esta área plana pode 
ser modificada9, conferindo estreita-
mento ou alargamento do elemento 
em questão.

As características anatômicas mais 
evidentes dos incisivos centrais são: 
superfície vestibular com 03 lóbulos, 
02 sulcos de desenvolvimento e 02 
cristas verticais; a área cervical tem 
um ponto mais alto (Zênit) na sua 
porção distal em relação ao longo 
eixo do dente; perfil mesial reto 
ou ligeiramente convexo, com uma 
ampla área de contato; perfil distal 
convexo; ângulo mésio-incisal reto 
ou levemente arredondado e ângulo 
disto-incisal arredondado7,15.

O formato do dente é um fator 
importante na determinação dos 
lóbulos e posição dos sulcos; dessa 
forma, destacam-se três formatos 
básicos aos incisivos centrais: Trian-
gular (apresenta convergência acen-
tuada para gengival e região cervical 
estreita); Ovóide (os limites externos 
tendem a ser curvos) e Quadrado (os 
limites externos são retos e paralelos 
e a região cervical é larga e a incisal 
igualmente ampla). Se o dente apre-
sentar área plana ampla e formato 
quadrado, os sulcos deverão ser 
distribuídos uniformemente sobre a 
superfície vestibular. Já em dentes 
mais arredondados ou triangulares, os 
sulcos são bem definidos e espessos e 
as depressões do terço médio à incisal 
podem ser confeccionadas no centro 
da superfície vestibular6,13.

Figura 1. Sorriso inicial.

Figura 2. Alterações de forma e cor nas restau-
rações dos dentes 11 e 21.

Figura 3. Moldagem com silicona por adição 
para obtenção da guia.

-se a presença de restaurações em 
compósito deficientes do elemento 
11 e 21 (Figura 2).

Na estética, o incisivo 

central superior 

desempenha um 

papel protagonista se 

caracterizando como o 

elemento mais influente 

na harmonia do sorriso e 

aparência do paciente.

A largura média do incisivo central 
é de 8,3 a 9,3 mm e o comprimento 
médio da coroa clínica é de 10,4 a 
11,2 mm9. A largura dos incisivos 
centrais masculinos é, em média, 
maior que os femininos e, apenas, 
14% dos incisivos centrais naturais 
são idênticos. Assimetrias em largura 
e altura são encontradas, mas nunca 
além de 0,3 mm8,11.

RELATO DE CASO

Paciente 40 anos, gênero femini-
no, compareceu à clínica do Curso 
de Especialização em Dentística Res-
tauradora da Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção de Goiás (Figu-
ra 1), insatisfeita com seu sorriso pela 
presença de restauração deficiente.

Foram realizados exames clínico, 
radiográfico, fotografias e confecções 
dos modelos de estudo, com obje-
tivo de analisar a face, o sorriso, o 
contorno gengival e as características 
dentais. Na análise dental, observou-

Foi realizado um ensaio restaura-
dor diretamente na boca com resina 
composta (cor SL, Durafill, Heraeus) 
para restabelecimento da forma. Em 
seguida, realizou-se moldagem com 
silicona por adição (Figura 3) para 
obtenção da “guia de silicona”.

A Figura 4 revela o aspecto dos 
preparos após a completa remoção 
das restaurações de resina composta 
deficiente. Vale considerar que o 
desgaste foi mínimo, preservando 
estrutura dental sadia.

Após isolamento relativo, posi-
cionou-se a “guia de silicona” para 
realização da prova (Figura 5).

Foi realizado o condicionamento 
ácido de toda a superfície vestibular 
com ácido fosfórico a 37%, por 30 
segundos, em esmalte e 15 segun-
dos em dentina, seguido de lavagem 
abundante com água e secagem 
da superfície. Imediatamente após, 
aplicou-se uma camada de adesivo 
e fotoativação. A guia foi posicionada 
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e procedeu-se a inserção e fotopoli-
merização da resina composta para 
esmalte (cor A1, Charisma Opal, He-
raeus) a fim de mimetizar o esmalte 
palatino (Figura 6).

Figura 4. Aspecto dos preparos. Figura 7. Visão da resina de dentina no dente 
11 (OM, Charisma Opal, Heraeus) e da resi-
na de efeito entre os mamelões (T1, Vênus, 
Heraeus).

Figura 6. Inserção do esmalte palatal (A1, 
Charisma Opal, Heraeus)

Figura 5. Prova da guia de silicona.

Figura 8. Observe o elemento 11, após a 
inserção da resina de esmalte (CO, Charisma 
Opal, Heraeus).

Em seguida, inseriu-se a resina 
composta para dentina (OM, Charis-
ma Opal, Heraeus) e efeito com T1 
(Vênus, Heraeus), seguido de fotopo-
limerização (Figura 7). Seguiu-se do 
mesmo modo, em ambos os incisivos 
centrais, um por vez, até que a última 
camada de esmalte vestibular fosse 
reproduzida pela resina clear Opal 
(cor CO, Charisma Opal, Heraeus) 
(Figura 8). As cristas marginais foram 
intensificadas com uma resina de es-
malte para dentes clareados (Bleach, 
Charisma Opal, Heraeus).

O restabelecimento do contorno 
e contato proximal foi obtido através 
da utilização da matriz de poliéster de 
“forma dinâmica” e de pincéis.

Após finalização da etapa restau-
radora, os excessos grosseiros foram 
removidos com lâmina de bisturi 

nº 12. Para evitar a remoção de 
“lascas” de resina, a lâmina deve ser 
utilizada com muita cautela e, pre-
ferencialmente, com movimento da 
resina para a estrutura dental.

Nas superfícies proximais, tiras 
de lixa de diferentes granulometrias 
foram aplicadas. O posicionamento 
inadequado desta tira promoverá 
uma perda do ponto de contato, 
previamente estabelecido na etapa 
de inserção da resina composta. O 
ideal é que a tira seja posicionada em 
forma da letra “S”, para obtenção de 
proximais lisas, sem perda do contato.

Um refinamento da forma da 
restauração foi realizado com pontas 
diamantadas de granulação fina, ex-
trafina e/ou brocas multilaminadas. 
Pontas diamantadas em forma de 
pêra (3168F, KG Sorensen) foram uti-
lizadas para acabamento da face pa-
latal e pontas tronco-cônicas (3195F, 
KG Sorensen) para a face vestibular. O 
perfil de emergência deve ser alisado 
com ponta diamantada de extremida-
de fina (1190F, KG Sorensen).

Após a etapa do acabamento 
inicial, o paciente foi orientado a 
sentar-se e o clínico observou que 
havia necessidade de correção, prin-
cipalmente, em relação ao compri-
mento dental do elemento 21. Este foi 

realizado com discos Sof-Lex Pop-On 
(3M ESPE, USA).

Uma vez que o acabamento final 
e polimento exigem do clínico uma 
visão apurada para detalhes, é reco-
mendável a sua realização em outra 
sessão clínica, devido à fadiga do 
operador e do paciente.

A partir das fotografias obtidas 
após finalização imediata das facetas 
e delineamento das cristas marginais 
(Figura 9), observou-se que o ele-
mento 21 apresentava-se levemente 
mais largo.

Figura 9. Delineamento com grafite das cristas 
marginais para visualização detalhada da área 
plana.

Para minimizar tal problema 
utilizou-se um disco flexível para alte-
rar a área plana do dente, desviando 
medialmente a aresta vertical distal 
do dente 21. Ou seja, ocorrerá uma 
maior curvatura da proximal distal 
em direção ao centro do elemento 
dental, diminuindo a área plana, 
promovendo a dissipação da luz e 
dando a ilusão óptica de um dente 
mais estreito (Figura 10).

Testes fonéticos foram realizados 
para verificar se o procedimento res-
taurador não interferiu nas atividades 
funcionais (mastigação, fala e deglu-
tição). O paciente foi orientado a 
pronunciar as consoantes labiodentais 
“v” e “f” para verificar o comprimen-

Figura 10. Uso do disco abrasivo para au-
mento da área de sombreamento na distal do 
elemento 21.
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REFERÊNCIAS

to, sendo que ao pronunciar palavras 
com estes sons (p. ex: vaca e faca) o 
bordo incisal dos dentes deve tocar 
na divisão do “vermelhão” do lábio 
e a mucosa, mostrando aspecto de 
normalidade. Para conferir o sela-
mento labial, o paciente foi orientado 
a pronunciar consoantes bilabiais “m” 
e “p” (p. ex: papai e mamãe), unindo 
lábio superior com o inferior.

Após o uso dos discos, realizou-
se o delineamento dos sulcos com 
grafite preto (Figura 11). Em seguida, 
utilizou-se os sistemas de borrachas 
à base de óxido de alumínio, usados 
na sequência decrescente de abrasi-
vidade. A Figura 12 revela o detalhe 
dos 2 sulcos e 3 lóbulos. Em seguida, 

CONCLUSÃO

O conhecimento das proprieda-
des óticas dos elementos naturais, o 
diagnóstico preciso, o domínio das 
propriedades físicas dos materiais 
restauradores, bem como, a correta 
seleção dos mesmos são essenciais 
para a obtenção do sucesso do re-
sultado, aliando estética e função de 
maneira absolutamente harmoniosa.

Figura 11. Uso do grafite para determinação 
dos sulcos.

Figura 12. Detalhes das características anatô-
micas do ICS: 2 sulcos e 3 lóbulos.

Figura 13. Realização da textura horizontal 
com uma ponta diamantada nº 1190.

Figura 14 . Observe a textura e brilho obtido 
após polimento final.

Figura 15. Utilização do pó de prata sobre as 
restaurações para intensificar as características 
anatômicas obtidas (3 lóbulos, 2 sulcos, 2 
cristas marginais, área plana e área de som-
breamento).

Figura 16. Cor e forma restabelecida com 
restaurações de resina composta.

Figura 17. Observa-se naturalidade e equilíbrio 
estético e funcional.

realizou-se a textura horizontal com 
ponta diamantada de extremidade 
fina (1190F, KG Sorensen) (Figura 13). 
O brilho final foi obtido com pasta de 
polimento (Enamelize, Cosmedent, 
USA) e escova de carbeto de silício 
(Ultradent, USA). Observa-se na Fi-
gura 14 a textura e brilho obtido após 
polimento final.

Na Figura 15 utilizou-se pó de 
prata sobre as restaurações para 
intensificar as características ana-
tômicas obtidas após a realização 
do acabamento e polimento. A cor 
e forma foram restabelecidas com 
restaurações de resina composta, de-
volvendo harmonia e equilíbrio esté- 
tico-funcional (Figura 16).


