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Resumo 

O objetivo deste artigo é, através de um caso clínico, apresentar uma técnica restauradora eficiente 

para complementação e finalização de tratamento ortodôntico, enfatizando a importância da análise 

facial, do sorriso, contorno gengival e dental, no planejamento do tratamento odontológico estético. 

Os autores concluíram que a atuação da Dentística Restauradora, através das restaurações diretas de 

resina composta, torna-se uma opção conservadora para reanatomização de dentes transpostos, 

sendo uma técnica simples, confiável e rápida para o restabelecimento estético e funcional,  

determinando a forma e coloração dos dentes a partir de critérios particulares e fundamentais para 

caracterização individual do paciente. 

 

Palavras chaves: Sorriso. Estética Dentária. Resinas Compostas. Dentística Operatória. 

 

Introdução  

Atualmente, existe uma grande evidência das possibilidades de tratamentos para obtenção de 

um sorriso mais natural e expressivo.
1
 Neste contexto, vale ressaltar a extrema importância do 

tratamento ortodôntico associado a odontologia restauradora para o restabelecimento da estética, 

evidenciando a validade da abordagem multidiscipinar.  

Em alguns casos, a análise global do paciente, envolvendo a estética dental, contorno 

gengival, sorriso, face e de forma geral, o indivíduo, 
2
 determina que após a finalização ortodôntica 

a Dentística Restauradora torna-se essencial para aquisição de um sorriso mais atraente. As 

restaurações adesivas diretas de resina composta tornaram – se uma opção de tratamento por serem 
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seguras e conservadoras, com obtenção de resultados satisfatórios, do ponto de vista estético e 

funcional.
 3,4,5 

 

Este estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de transposição de inciso lateral e 

canino, enfatizando a técnica restauradora utilizada para a reanatomização destes elementos para 

conclusão de tratamento ortodôntico e satisfação do paciente.  

 

Relato do caso clínico 

 

 

Paciente 17 anos, sexo feminino, compareceu à clínica da Universidade Federal de Santa 

Catarina, encaminhada pela Disciplina de Ortodontia da mesma instituição para finalização estética 

do tratamento ortodôntico (Fig.1). O aspecto frontal dos dentes anteriores revelou a transposição 

dos elementos 12 e 13 e hiperplasia gengival na papila do elemento dental 13 (Fig. 2).  

 

Protocolo de atendimento 

Foram realizados os exames clínico, radiográfico, fotografias e confecções dos modelos de 

estudo, com objetivo de analisar a face, o sorriso, contorno gengival e características dentais. 

 

Análise facial 

A avaliação do plano frontal é fundamental para planejamento do tratamento restaurador. 

Dentro do alinhamento facial, existe uma linha horizontal (interpupilar) que corresponde a uma 

linha que se estende através das pupilas dos olhos (Fig. 3 – linha azul), que serve de referência para 
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avaliar a margem gengival (Fig. 3 – linha amarela) e a borda incisal dos dentes superiores (Fig. 3 – 

linha verde). 
2,6,7 

  Neste caso clínico, foi observada a coincidência destas linhas horizontais (Fig. 3), 

importantes referências para determinação do equilíbrio do sorriso. Disproporções podem ser 

facilmente verificadas quando houver qualquer desarmonia entre estas e a linha vertical mediana. 

As linhas horizontais devem ser perpendiculares à linha vertical mediana (Fig. 3 – linha alaranjada), 

que divide o lábio em segmentos iguais, estabelecendo a linha média da face e determinando a 

inclinação dos dentes individualmente e a simetria do sorriso. 8  Dentro da análise facial verificou-se 

que os critérios de normalidade foram respeitados. O uso de fotografias pode facilitar este 

procedimento. 

 

Análise do sorriso 

Antes de determinar possíveis alterações no sorriso, torna-se necessário conhecer e 

estabelecer uma condição ideal. Neste contexto, os critérios para um sorriso harmônico incluem: 

exposição do comprimento total dos incisivos superiores; que a curva incisal dos dentes superiores 

seja paralela à curva interna do lábio inferior; que curva incisal dos incisivos superiores toque 

suavemente no lábio inferior e que seja possível a visualização dos dentes anteriores e pré-

molares.
9,10

 No presente caso clínico, foi verificada a desarmonia no sorriso, devido à curvatura 

incisal superior não apresentar-se paralela a curva interna do lábio inferior, pela transposição dos 

elementos 12 e 13 (Fig. 4). 
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Análise do contorno gengival 

A linha estética gengival segue a arquitetura óssea. Idealmente, as margens gengivais dos 

incisivos centrais devem apresentar o mesmo nível; nos incisivos laterias devem estar posicionadas 

0.5mm coronalmente aos incisivos centrais e nos caninos devem estar na mesma altura dos 

incisivos centrais. 
2,11

 Neste caso, devido à transposição do elemento 13, o nível gengival 

apresentava-se mais alto na região de incisivo lateral (Fig. 5). Entretanto, estas alterações nem 

sempre requerem necessidade de cirurgia periodontal, pois são também dependentes da altura da 

linha do sorriso e da percepção do paciente. 
11,12,13

 Como a linha do sorriso apresentava-se baixa, 

tornou-se desnecessária a intervenção periodontal para otimização do contorno gengival. Entretanto, 

foi necessária a realização de uma gengivoplastia para remoção da hiperplasia gengival presente na 

papila do elemento 13.  

 

Análise Dental 

As ameias incisais, ameias proximais, relação largura X comprimento dos dentes e eixo dental 

foram respeitados para restabelecimento adequado da estética dental. Estas características foram 

estabelecidas no decorrer da etapa restauradora. 

 

Procedimento restaurador 

Previamente à etapa restauradora, foi analisada a cor do elemento 13, constatando não haver 

necessidade de realização do clareamento dental para reanatomização do canino em lateral (Fig.6).  

Em um modelo de estudo, foi executado um enceramento diagnóstico (Fig. 7 a,b,c), para 

reprodução adequada da forma e textura superficial. Em seguida, a partir do enceramento foi 
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confeccionado um guia, com o material pesado da silicona de adição (Express, 3M Dental Products, 

St Paul, MN, USA), com objetivo de facilitar o procedimento restaurador. O guia foi devidamente 

recortado para servir de matriz para a confecção da superfície palatal das restaurações. 

Após a profilaxia, a seleção da cor foi realizada com os dentes hidratados e sob iluminação 

artificial, correspondente à luz do dia com temperatura de 6500°K, por terços (terço cervical, terço 

médio e terço incisal), com auxílio de uma escala de cor, e conferida a partir da inserção de uma 

porção de resina composta sobre o dente, seguida de fotopolimerização. 

No inicisivo lateral não foi realizado nenhum tipo de preparo, e sim um acrescímo de resina 

composta. O preparo do elemento 13 foi executado com pontas diamantadas (n 
o 

1014 e n 
o 

2135, 

KG Sorensen 1052, Barueri, SP, Brasil). Uma canaleta cervical foi confeccionada servindo de 

orientação para profundidade de desgaste. As canaletas de orientação vertical respeitaram as 

inclinações dentais (terço cervical, médio e incisal). Em seguida, realizou-se desgaste incisal da 

ponta do canino com ponta diamantada em forma de roda (n 
o 

3053, KG Sorensen 1052, Barueri, 

SP, Brasil) (Fig. 8 a,b,c).  

Ao término do preparo, realizou-se um ensaio restaurador, sem os procedimentos adesivos, 

para avaliação da profundidade de desgaste e dos componentes do sorriso. Foi verificada que a 

relação comprimento/largura não se apresentava satisfatória e a cor não reproduzia com 

naturalidade as nuances presentes nos dentes vizinhos. A literatura descreve que a relação 

comprimento X largura para incisivo lateral de mulheres deve apresentar 7,8 X 6,1mm, 

respectivamente.
2
 Neste caso, a largura do canino transformado em lateral era de 7,6, levando ao 

planejamento de uma separação dental imediata, seguida, de desgaste na distal do canino e 
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arredondamento do ângulo distoincisal com ponta diamantada (n 
o 

2135, KG Sorensen 1052, 

Barueri, SP, Brasil ) (Fig. 9 a,b,c). 

Para efetividade dos procedimentos adesivos e restauradores, um fio retrator ( Ultrapack 000, 

Ultradent products, Inc, South, UT, 84095, USA) foi posicionado. Após condicionamento ácido e 

aplicação do sistema adesivo, a etapa restauradora foi realizada com resina Filtek Supreme (3M 

ESPE, St. Paul, MN, USA), e iniciou-se com a confecção do esmalte palatal. Para tal procedimento, 

com auxílio de uma espátula adequada, uma resina composta para esmalte (A1E) foi inserida no 

espaço do guia de silicona de adição (Fig. 10). Dando sequência, o  guia de silicona foi posicionado 

com a resina composta, polimerizado, e após a remoção do guia, pôde ser verificado o espaço 

reservado para reprodução do corpo de dentina (A2D e A2B). A resina A2D foi utilizada para 

garantir opacidade do corpo da restauração e para caracterização dos lóbulos de desenvolvimento. 

Além disso, foi aplicada na região do rebordo incisal para confecção do halo opaco. Sobre esta 

camada da dentina,  foi inserida a resina A2B, determinando a forma e contorno. Em seguida, entre 

os lóbulos inseriu-se uma resina YT Filtek Supreme, para criar um efeito de translucidez e contra-

opalescencia. A restauração foi finalizada com uma camada de resina para reprodução do esmalte 

vestibular, cor A1E. Após a inserção de cada incremento, foi realizada uma fotopolimerização por 

10 s com fotopolimerizador (Optilux 401, Demetron, Kerr Corp., Danbury, CT, USA) previamente 

calibrado. Concluída a restauração, complementou-se a fotopolimerização por 60 s por vestibular. 

Ao final das restaurações dos elementos 12 e 13 (Fig. 11 a,b), avaliou-se a textura superficial 

e área plana. Esta área apresenta-se na superfície vestibular de dentes anteriores, sendo responsável 

pela reflexão de luz, podendo variar no sentido mesiodistal ou incisocervial. A área plana no sentido 

mesiodistal é definida geralmente por 2 arestas longitudinais e influencia na largura aparente dos 
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dentes. Quanto mais essas arestas se aproximam do centro da superfície vestibular, menor é a área 

plana dando a ilusão de óptica de dente estreito, por outro lado, quanto mais elas são deslocadas no 

sentido das superfícies proximais, maior é a área plana dando a impressão de dente mais largo. (Fig. 

12). No caso do elemento 13, transformado em 12, foi necessária uma menor área plana. A 

aplicação destes fundamentos facilita a reanotomização de dentes transpostos, podendo ser realizada 

durante o procedimento de inserção de resina e refinados durante o acabamento e polimento.  

O acabamento inicial foi executado com lâmina de bisturi no 12, para remoção dos excessos 

cervicais, e com tiras de lixa nas superfícies proximais. O perfil de emergência foi definido com 

ponta diamantada (n°1190, KG Sorensen 1052, Barueri, SP, Brasil). O acabamento das superfícies 

lisas e a definição das ameias incisais foram realizados com discos Sof-Lex Pop On XT (3M ESPE, 

St. Paul, MN, USA) (Fig. 13 a), em granulações decrescentes e refinados com pontas siliconizadas 

(Astropol, Ivoclar Vivadent, Schaan, FL 9494, Leichtenstein) (Fig. 13 b). Em seguida, para o 

polimento, foi utilizada escova de Robison (8040CA, KG Sorensen 1052, Barueri, SP, Brasil) com 

pasta diamantada (Enamelize, Cosmendent Inc. Chicago, IL 60611, USA) (Fig. 13 c) e o brilho 

final estabelecido com roda (Jiffy Goat Hair Brush, Ultradent Products, Inc. 84095, South Jordan, 

Utah) (Fig. 13 d). Concluídas as restaurações, observou-se os detalhes estabelecidos pela definição 

da área plana  (Fig.14). 

Ao término do polimento, foram realizadas as avaliações da oclusão e do sorriso, para 

otimização dos critérios de normalidade (Fig.15 a,b). Revisões sistemáticas foram marcadas para 

preservação da saúde periodontal e das resinas compostas. A cada retorno foi realizado o polimento 

das superfícies restauradas e, a avaliação da integridade dos bordos incisais e equilíbrio oclusal. 
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Discussão  

Nos casos de transposição de incisivo lateral e canino, tem-se a opção de realizar os 

tratamentos de reanatomização dos elementos dentais por meio de restaurações diretas de resina 

composta ou a distalização de canino por meio de movimentação ortodôntica, seguida de 

reabilitação com implante. 
11

 Embora, as restaurações com compósitos apresentem algumas 

limitações inerentes, como exigência  de treinamento e longevidade limitada,  tais procedimentos 

têm facilitado a reanatomização dental 14 quando realizados com critérios e conhecimentos 

científicos, apresentando resultados satisfatórios, reversíveis e na maioria das vezes, totalmente 

imperceptíveis. 
3,4,5 

 

Sabe-se que os dentes não são naturalmente simétricos e por isso, muitas vezes são 

necessárias estas alterações restauradoras na busca de melhor arranjo dental. Para reanatomização 

foi feito o recontorno estético com facetamento de resina composta  e várias razões justificam 

esta indicação:
4
 

- Técnica rápida, segura e eficaz; 

- Menor custo em relação ao tratamento ortodôntico; 

- Dispensam etapas de laboratório; 

- Não requerem provisório, nem moldagem; 

- Consomem menos tempo do que aquele necessário para a confecção de restaurações 

indiretas. 

As facetas diretas de resina composta foram executadas no canino e no incisivo lateral, 

entretanto, somente realizou-se preparo no primeiro. Tal procedimento foi necessário, pois para 

transformação do canino em incisivo lateral, algumas das características marcantes de forma e 
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contorno do canino, como: a presença de proeminência no lóbulo central; área cervical 

ligeiramente côncavo na mesial e distal; presença de convexidade do ângulo de distoincisal e 

assimetria axial 
15,16

, deveriam ser perdidas.
  

Contudo, o sucesso não está associado apenas às propriedades do material e à habilidade 

técnica, mas deve incluir um correto planejamento envolvendo uma abordagem geral do 

indivíduo. 2  A relevância deste aspecto determina características  individuais de forma, cor e 

textura do elemento dental com relação direta com o seu contra-lateral, com os lábios, com o 

sorriso e com a face do paciente
 
.  

2,8
  

Na realização de restaurações os profissionais podem lancar mão de vários tipos de resina 

composta para replicar a complexidade de cores e formas dos dentes naturais.  Deve-se lembrar que 

as resinas devem ter uma combinação ideal de propriedades físicas, mecânicas e ópticas para 

atender as necessidades do dente a ser restaurado. A utilização de resinas nanopartículas é 

justificada pelas características que as diferenciam das resinas disponíveis por apresentarem 

propriedades satisfatórias de excelente polimento e brilho; alto carregamento de carga no material, 

proporcionando alta resistência à compressão, à fratura e ao desgaste e, ainda, por apresentarem alta 

durabilidade de polimento, devido ao seu padrão diferenciado de abrasão durante o desgaste. 
17,18 

Ou seja, a resina de nanopartículas associa a vantagem da resina de micropartículas, lisura 

superficial, e, também, da resina híbrida, de resistência à fratura.
 

Os valores estéticos são fundamentais para satisfação do paciente e do profissional. Sem 

apropriado diagnóstico, o resultado final do aspecto do sorriso pode se tornar uma performance 

artística ao dentista e insatisfatória ao paciente, por produzir o mesmo sorriso para todos os 

indivíduos. Portanto, o profissional deve observar cuidadosamente seus pacientes como um todo, 
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uma vez que os dentes não existem individualmente, não podendo serem negligenciados os critérios 

faciais merecedores de atenção. 

Conclusão 

Após realização do caso clínico os autores concluem que: 

• A Dentística Restauradora torna-se uma opção conservadora para reanatomização de dentes 

transpostos. 

• As restaurações diretas de resina composta constituem em uma técnica simples, confiável e 

rápida no restabelecimento estético e funcional. 

• A determinação da forma e coloração dos dentes depende da avaliação global, incluindo a 

facial, do sorriso, gengival e dental. 

 

 

Abstract 

The purpose of this article is to present a case report where was used an efficient restorative 

technique to finish an orthodontic treatment, and to highlight the importance of the analysis of face, 

smile, gingival contour, and tooth features in the esthetic planning of dental treatment. The authors 

concluded that direct adhesive restorations are a simple, reliable, and conservative alternative to 

esthetically and functionally reestablish teeth with transposition.   

 

Keywords: Smiling. Esthetics, dental. Composite resins. Dentistry, operative. 
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Lista de Figuras 

Figura 1 – Perfil do sorriso, evidenciando a transposição dos elementos dentas 13 e 12. 

Figura 2 - Aspecto frontal do posicionamento do canino direito no local do lateral direito e 

hiperplasia gengival na papila do elemento dental 13. 

Figura 3 - Representação das linhas de referências para análise facial. Linha interpupilar, cor azul; 

linha da margem gengival, cor amarela; linha da incisal dos dentes superiores, cor verde e  linha 

vertical , cor alaranjada. 

Figura 4 - Análise do sorriso, mostrando a ausência de paralelismo da curva incisal (linha contínua 

preta) com a curva interna dos lábios inferiores (linha tracejada preta). 

Figura 5 – Análise do contorno gengival, mostrando que o nível gengival dos dois incisivos 

centrais apresentam a mesma altura e o elemento 13 que irá ser transformado em 12 apresenta o 

nível gengival mais alto. 

Figura 6 – Análise da cor do elemento 13. 

Figura 7 – Enceramento no modelo de estudo. a) Visão vestibular do enceramento do canino; b) 

visão incisal do lateral e c) visão palatal do canino e lateral. 

Figura 8 –  a) Ponta diamantada n
o
 1014 posicionada na região cervical para canaleta orientadora 

do desgaste. b) Execução da canaleta central com ponta diamantada troncocônica de extremidade 

arredondada n 
o 

2135. c) O ponta diamantada em forma de roda n 
o 

3053 promove desgaste da ponta 

do canino. 

Figura 9 – a) Aspecto do preparo inicial; b) Aspecto do ensaio restaurador, revelando allteração na 

relação comprimento X largura e na cor e c) Após separação dental imediata, realizou-se desgaste 

da distal do canino e arredondamento do ângulo distoincisal. 
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Figura 10 – Aspecto do posicionamento da guia de silicone. 

Figura 11 – a) Aspecto frontal da restauração do elemento 12 concluída. b) Mesmo com as 

manobras de desgaste, ainda assim, o canino transformado em lateral apresenta-se com a relação 

comprimento X largura levemente alterado.  

Figura 12 – No caso do elemento 13 que foi transformado em 12, a área plana (espaço entre as duas 

linhas vermelhas verticais) precisa ser menor, dando a ilusão de óptica de dente menos largo. Como 

o canino apresenta uma largura maior que o lateral, é interessante utilizar este tipo de “efeito 

especial” para que seja conseguido um melhor resultado estético. 

Figura 13 – a) Discos seqüências definiram ameias incisais e área plana; b) o refinamento foi 

realizado com pontas siliconizadas ; c) o brilho final estabelecido com escova de Robison e pasta 

Enamelize e d) e o com roda de pêlo de cabra. 

Figura 14 – Aspecto frontal das restaurações concluídas. O tamanho e o volume das ameias incisais 

aumentam com a progressão da dentição à medida que se distancia da linha mediana. 

Figura 15 – Aspecto final das restaurações, a) visão da hemiarcada direita e b) visão da hemiarcada 

esquerda. 
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FIGURA 1 

FIGURA 2 
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FIGURA 3 

FIGURA 4 

FIGURA 5 
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FIGURA 6 

FIGURA 7  a,b,c 

FIGURA 8 a,b,c 
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FIGURA 9 a, b, c 

FIGURA  10 

FIGURA 11 



CARDOSO, P. C., GONDO, R., VIEIRA, L.C.C., ANDRADA, M.C.A. de  Principios Estéticos 

para reanatomização de dentes anteriores após tratamento ortodôntico:Relato Clínico. Clínica. 

International Journal of Brazilian Dentistry. , v.2, p.32 - 37, 2006. 

 

20

20

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 

FIGURA 13  a,b,c,d  

FIGURA 14 
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FIGURA 15 


