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Classe IV: 
Soluções para Restabelecer Cor 

e Forma com Compósitos
Class IV: Solutions for re-establish color and shape with composites

RESUMO
Abordando terapêuticas distintas em dois casos clíni-

cos, este artigo apresenta o restabelecimento da forma e cor 

de lesões de classe IV, enfatizando a importância do correto 

diagnóstico para definição da abordagem restauradora. No pri-

meiro caso, o sobrecontorno estético restaurador da classe IV 

objetivou corrigir leve inclinação vestibulopalatal, resultando em 

dominância dos incisivos centrais. No segundo caso clínico, a 

restauração da fratura sem execução de bisel limitou-se à re-

constituição morfológica e das características ópticas, promo-

vendo naturalidade e harmonia. Conclui que correto diagnóstico 

e obediência ao protocolo de execução promovem resultados 

conservadores e naturalidade.

PALAVRAS-CHAVE
Sorriso. Estética dentária. Resinas compostas. 

ABSTRACT
The aim of this article is, describing the two different the-

rapeutic approaches clinical cases, present the restoration of 

form and color of two Class IV cavities, emphasizing the impor-

tance of a correct diagnosis, the facial references to determine 

dental ideal size (length/width) and the application of the color 

map in planning restorative esthetic. In the first case, the aesthe-

tic restorative Class IV aimed to correct a slight tilt vestibule and 

palate, resulting in dominance of central incisors. In the second 

clinical case, the restoration without bevel of the fracture limited 

to the restoration of anatomical and lost optical characteristics 

promoted naturalness and harmony. The authors concluded that 

the correct diagnosis and obedience to protocol implementation 

promotes conservative results and naturalness.
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Smiling. Esthetics, dental. Composite resins. 



Classe IV: soluções para restabeleCer Cor e Forma Com CompósItos

202 Clínica - International Journal of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v.9, n.2, p. 200-211, abr./jun. 2013

INTRODUÇÃO
Atualmente, existem diferentes possibilidades de trata-

mentos para obtenção de sorriso mais natural e expressivo.1 A 

eficiência dos sistemas adesivos e as excelentes propriedades 

físicas e ópticas da resina composta possibilitaram a utilização 

de materiais restauradores adesivos diretos, com máxima pre-

servação de estrutura dentária,2-4 como alternativa para solucio-

nar situações de fraturas e perda de estrutura dental.

Restaurações adesivas diretas de resina composta, 

quando realizadas com critérios e conhecimento sobre cor e 

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

tamento, por serem seguras e conservadoras, com obtenção 

de resultados satisfatórios, do ponto de vista estético e fun-

cional.5-9 

Apesar da previsibilidade dos compósitos, solucionar 

problemas estéticos em incisivos centrais superiores que apre-

sentem lesões de classe IV constitui problema de difícil resolu-

ção, devido ao papel fundamental e de dominância que eles 

desempenham na harmonia do sorriso.10 Dessa forma e descre-

vendo abordagens terapêuticas distintas em dois casos clínicos, 

o objetivo deste artigo é apresentar o restabelecimento da forma 

e cor de duas lesões de classe IV, enfatizando a importância do 

correto diagnóstico para definição da abordagem restauradora.

REVISÃO DE LITERATURA
Durante o planejamento estético, enceramento diagnós-

tico e a etapa restauradora, pressupõe-se que os dois elemen-

tos básicos, cor e forma, sejam estabelecidos.11-12 Desse modo, 

é de primordial importância o conhecimento criterioso da morfo-

logia dental a ser reproduzida.

As formas gerais do incisivo central superior (ICS) são: 

1) triangular – convergência acentuada para região gengival e 

cervical estreita; 2) ovóide – limites externos tendem a ser cur-

vos e maiores do que as dimensões cervicais e incisais; e 3) 

quadrado – limites externos são retos e paralelos, região cervical 

é larga e a incisal, igualmente ampla.12-15

As características anatômicas mais evidentes no ICS 

são: 1) superfície vestibular com três lóbulos (ou cristas) e duas 

concavidades; 2) a área cervical tem um ponto mais alto (zê-

nite) em sua porção distal, em relação ao longo eixo do dente; 

3) perfil mesial reto ou ligeiramente convexo, com ampla área 

de contato; 4) perfil distal convexo; 5) ângulo mesioincisal reto 

ou levemente arredondado; e 6) ângulo distoincisal arredonda-

do.12-15

O formato do dente (triangular, ovóide ou quadrado) é 

fator importante na determinação dos lóbulos, posição dos sul-

cos e determinação de arestas marginais. Se o dente apresentar 

área plana ampla e formato quadrado, os sulcos deverão ser 

distribuídos uniformemente sobre a superfície vestibular, entre 

as arestas marginais que desempenham relevância fundamen-

tal no aspecto óptico da largura dos dentes, pois, quanto mais 

distanciadas forem tais arestas, maior será a largura definida 

opticamente. Os dentes triangulares possuem depressões pro-

fundas, já os ovóides possuem depressões pouco profundas, e, 

em ambos, as depressões do terço médio a incisal podem ser 

confeccionadas no centro da superfície vestibular.16

As dimensões (largura e comprimento) ideais dos 

dentes superiores anteriores podem ser obtidas por meio de 

referências faciais;17-18 e a largura do ICS é o primeiro passo 

para determinação das dimensões dos dentes ântero-superio-

res. Na regra de Flush, a distância interpupilar é mensurada 

com paquímetro digital, e o valor obtido é dividido pelo índice 

(n=6,6), assim, estabelece-se a largura ideal do ICS.19 Consi-

derando-se que a largura do elemento incisivo lateral e canino 

corresponde, respectivamente, a 74% e 88%, em relação à do 

incisivo central, obtêm-se as dimensões referidas. A partir da 

largura, será determinado o comprimento ideal. O comprimen-

to máximo aceitável para ICS pode ser obtido pela multiplica-

ção do valor da própria largura obtida pelos índices máximo 

(1,33) e mínimo (1,25).

Em 1999,20 descreveram-se 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 de 0,5mm a 

1,5mm nas margens incisais e cervicais. A partir das dimensões 

ideais definidas, realizam-se enceramento e mock-up, redefinin-

do-se, provisoriamente e previamente à reabilitação, a morfo-

logia dental, e alterando-se forma, comprimento e posição do 

dente no arco.21

RELATO DOS CASOS 
Caso ClíniCo 1 – RestauRação de classe IV com 

sobRecontoRno estétIco

Paciente K.P.B.S., 20 anos, gênero feminino, compare-

ceu à Clínica do Curso de Especialização em Dentística Res-

tauradora da ABO-GO, insatisfeita com o sorriso motivado pela 

presença de restauração deficiente em todos os aspectos. Fo-

ram realizados os exames clínico e radiográfico, fotografias e 

confecção dos modelos de estudo, com objetivo de analisar 

face, sorriso, contorno gengival, características dentais e todas 

suas inter-relações.

As fotografias do sorriso, em repouso e intraorais, revela-

ram desarmonia do sorriso e dos componentes dentais, devido 

a ausência de paralelismo entre a curvatura incisal superior e a 

curva interna do lábio inferior, presença da restauração deficien-

te do dente 11 (Fig. 1), redução dos ângulos interincisais (ameia 
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incisomesial) (Fig. 2 e 3), inclinação do dente 11 no sentido ves-

tibulopalatal e menor valor do substrato do dente 11 (Fig. 4), 

além de riqueza de detalhes da textura dos dentes adjacentes 

(Fig. 5).

A partir das dimensões ideais estabelecidas pela distân-

cia interpupilar (65mm), observaram-se comprometimento da 

dimensão altura-largura da coroa, severa discrepância de forma 

e ausência do halo opaco (Fig. 3). 

Primeiramente, foi confeccionado o mapa de cores (Fig. 

6) e, em seguida, realizou-se ensaio restaurador direto com re-

sina composta, para definição exata da espessura a ser estabe-

lecida e características ópticas das resinas compostas e tintas 

(Fig.7) a ser utilizadas. Ao final, observou-se a necessidade de 

aumento do valor dos compósitos a ser utilizados, tendo-se em 

vista o discreto, mas comprometedor, escurecimento do ensaio 

restaurador.

Em seguida, a partir do ensaio restaurador, realizou-se 

uma guia com o material pesado da silicona de adição (Flex-

Figura 1: Imagem utilizada para analisar exposição gengival e padrões estéticos 
dentais.

Figura 3: Foto das arcadas superior e inferior em oclusão, com afastador de 
boca.

Figura 2: Imagem lateralmente aproximada, destacando a exposição dos dentes 
com os lábios em repouso.

Figura 4: Destaque da discreta inclinação vestibulopalatal do elemento 11. Figura 5: Foto de perfil da arcada em oclusão. Podendo ser observada a textura 
do dente 21, que servirá de referência para a restauração do dente 11.
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time, Heraeus, Alemanha). A guia foi devidamente recortada, 

para servir de matriz para a confecção da extensão palatal das 

restaurações e do contorno incisal (Fig. 9 e 10). Após remoção 

da restauração deficiente com ponta diamantada, notou-se a 

presença de um bisel preexistente, o qual não foi ampliado. 

Executaram-se condicionamento ácido (Fig. 8a), aplicação de 

sistema adesivo Scotch Bond Multi Purpose (3M ESPE, EUA) 

(Fig. 8b) e fotopolimerização (Fig. 8c).

Inicialmente e com o auxílio da guia de silicona, con-

feccionaram-se a concha palatina com resina composta Clear 

(4Seasons, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) (Fig.9) e o halo opa-

co, com resina opaca White (Z350XT, 3M ESPE, EUA) (Fig.10 

e 11). Em seguida, o corpo da restauração foi confeccionado 

com resina de dentina Body A1 (Z350XT, 3M ESPE). A Figura 

12 mostra o posicionamento no elemento 21 para correção da 

borda incisal. Lateralmente, observa-se que a resina de dentina 

foi inserida em toda a face do elemento dental (Fig. 12), visando 

à correção da inclinação referida, não se limitando ao preparo 

realizado após a remoção da restauração deficiente. 

Os efeitos ópticos foram realizados com tintas e resi-

nas compostas. A tinta ocre (Tetric Color, Ivoclar Vivadent) foi 

utilizada para evidenciar os mamelos (Fig.13). Para reproduzir 

Figura 6: Mapa de cor confeccionado para nortear e fidelizar a estratificação de 
cores das resinas utilizadas na restauração dos dentes 11 e 21.

Figura 9: Posicionamento da guia de silicona de adição, para confecção da 
concha lingual.

Figura 8: a) Condicionamento ácido; b) Primer-adesivo; c) Fotopolimerização.

Figura 7: Ensaio restaurador direto, destacando o baixo valor das resinas 
selecionadas.

Figura 10: Aplicação do compósito para confecção do halo opaco.

a b c
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a mancha branca presente no dente adjacente, utilizou-se tinta 

white (Tetric Color, Ivoclar Vivadent) (Fig.14 e 15). Entre os ma-

melos, optou-se pela utilização da resina composta GT (Z350XT, 

3M ESPE) (Fig.16), e a última camada foi confeccionada com 

resina de esmalte white (Z350XT, 3M ESPE). Para intensificar as 

arestas verticais proximais, utilizou-se resina de alto valor Super 

Clear (4Seasons, Ivoclar Vivadent). Após a inserção de cada in-

cremento, foi realizada fotopolimerização por 10 segundos, com 

equipamento previamente calibrado (Optilux 401, Kerr, EUA). 

Concluída a restauração, complementou-se a fotopolimerização 

por 60 segundos, por vestibular.

Iniciou-se o acabamento para remoção dos excessos 

cervicais com lâmina de bisturi n.o12 e, nas superfícies proxi-

mais, com tiras de lixa. O perfil de emergência foi definido com 

Figura 15: Destaque da mancha branca durante a polimerização.

Figura 11: Conjunto concha palatal-halo opaco, restabelecendo a porção incisal dos 
elementos 11 e 21.

Figura 13: Aplicação de tinta ocre na ponta dos mamelos.

Figura 12: Confecção da camada de dentina e definição dos 
mamelos.

Figura 14: Utilização de tinta white, para copiar a mancha branca 
existe no dente 21.

Figura 16: Acomodação da resina de efeito opalescente na região entre o halo 
opaco e os mamelos.
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ponta diamantada n.°1190 (KG Sorensen, Brasil). Utilizaram-se 

discos Sof-Lex Pop-On (3M ESPE), em granulações decres-

centes, para a definição de ameias e pontas siliconizadas (Jiffy 

Polishers, Ultradent, EUA) com pasta diamantada (Enamelize, 

Cosmedent, EUA), para o acabamento da superfície lisa. Em 

seguida, para o polimento, foi utilizada escova de carbeto de 

silício impregnada (Astrobrush, Ivoclar Vivadent), e o brilho final 

estabelecido com disco de pêlo de cabra (Jiffy Goat Hair Brush, 

Ultradent). Concluída a restauração, observaram-se os detalhes 

morfológicos e ópticos estabelecidos pela definição da área pla-

na e correção da angulação preexistente (Fig. 17-20).

A Figura 21 revela a naturalidade e o grau de satisfação 

da paciente, assim como o restabelecimento estético e funcio-

nal. O estabelecimento da dominância dos incisivos centrais 

comprova o quão fundamental é esse componente na harmonia 

do sorriso.

Figura 17: Visão frontal aproximada da restauração finalizada.

Figura 20: Restabelecimento das referências estéticas dentais durante o sorriso.

Figura 19: Restabelecimento da angulação do dente 11 em relação ao 21.

Figura 18: Visão geral da boca, com afastador bucal.

Figura 21: Imagem final da face, comprovando a reabilitação estético-funcional.
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Caso ClíniCo 2 – RestauRação de classe IV sem bIsel

Paciente D.M.H., 13 anos, gênero masculino, apresen-

tou-se na Clínica de Especialização em Dentística Restauradora 

da ABO/GO, queixando-se de comprometimento estético de-

vido a fratura e sensibilidade. Uma queda acidental na escola 

ocasionou fratura nos dentes 11 e 12 (Fig. 22). Ante a queixa do 

paciente, os exames clínico e radiográfico e a análise detalha-

da das fotografias intraorais (Fig. 23-25), observou-se presença 

de fratura oblíqua no terço médio e incisal do dente 11, sem 

comprometimento da vitalidade pulpar. No dente 12, a fratura 

limitou-se ao terço incisal.

Durante o exame clínico e questionamentos pertinentes, 

constatou-se que o responsável pelo paciente havia acondicio-

nado o fragmento, armazenando-o em água, entretanto, ele re-

latou que só o fez após 24 horas do acidente. A Figura 26 mos-

tra a prova da adaptação do fragmento ao remanescente dental, 

Figura 25: Destaque da riqueza óptica presente em dente jovem.

Figura 24: Visão dos dentes em oclusão.

Figura 23: Visão frontal aproximada do incisivo central com a fratura.

Figura 26: Adaptação do fragmento do dente em posição.

Figura 22: Imagem inicial da face.
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revelando coadaptação satisfatória na interface fragmento-re-

manescente. Entretanto, houve perda significativa de estrutura 

dentária vestibular do fragmento, inviabilizando sua utilização.

Inicialmente, foi executado um ensaio restaurador (Fig. 

27), sem a execução dos procedimentos adesivos, para repro-

dução adequada da forma e dos ajustes funcionais. Em segui-

da, a partir do ensaio restaurador, foi confeccionada uma guia, 

utilizando-se o material pesado da silicona por adição (Express 

XT, 3M ESPE) (Fig. 28), com objetivo de nortear e fidelizar o pro-

cedimento restaurador. A guia foi devidamente recortada, para 

servir de matriz para a confecção da superfície palatal e borda 

incisal das restaurações (Fig. 28). 

Não foi executado desgaste dental (bisel) no remanes-

cente dental (Fig. 29). Após proteção dos dentes vizinhos com 

fita de politetrafluoretileno (Fig. 30a), condicionamento ácido 

(Fig. 30b) e aplicação do sistema adesivo (Fig. 30c), iniciou-se a 

etapa restauradora, seguindo-se o mapa de cor confeccionado 

previamente para orientar a caracterização óptica do conjunto 

restauração-dente.

Para confecção da concha palatina, com auxílio de espá-

Figura 30: a) Dentes adjacentes protegidos com fita politetrafluoretileno; b) Condicionamento ácido; c) Primer-adesivo.

a b c

Figura 27: Ensaio restaurador confeccionado para 
obtenção da guia de silicona.

Figura 33: Confecção dos mamelos.

Figura 28: Conferência da guia de silicona recortada 
da região a ser restaurada.

Figura 34: Ilustração da aplicação da mistura de 
tintas na união dente-restauração.

Figura 29: Conferência da guia de silicona após a 
remoção do ensaio restaurador.

Figura 35: Aplicação da resina de efeito opalescente 
entre o halo opaco e mamelos.

Figura 31: Confecção da concha palatal, com auxílio da guia de silicona. Figura 32: Confecção do halo opaco.
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tula adequada, resina composta translúcida para esmalte (Tetric 

N Ceram, Ivoclar Vivadent) foi inserida no espaço da guia de 

silicona de adição (Fig. 31). Dando sequência, a guia de silicona 

foi posicionada com a resina composta, polimerizada, e, após a 

remoção da guia, pôde-se verificar o espaço reservado para re-

produção do corpo de dentina. Previamente à aplicação da den-

tina, foi inserida resina de dentina, na cor A2 (Empress Direct, 

Ivoclar Vivadent), na região do rebordo incisal, para confecção 

do halo opaco (Fig. 32). A resina de dentina, na cor A2 (Empress 

Direct, Ivoclar Vivadent), também foi aplicada para reprodução 

da dentina, a fim de garantir opacidade do corpo da restauração 

e para caracterização dos lóbulos de desenvolvimento (Fig. 33). 

Foi realizado pincelamento de tintas marrom e branca 

(Tetric Color, Ivoclar Vivadent) na linha de fratura, em sentido 

perpendicular, promovendo o mascaramento da linha de união 

dente-restauração (Fig. 34). Ainda, aplicou-se tinta branca no 

bordo incisal, mimetizando-se o dente natural adjacente.

Em seguida, entre os lóbulos, inseriu-se resina incisal 

Trans Opal (Empress Direct, Ivoclar Vivadent) (Fig. 35), para criar 

efeito de translucidez e contraopalescência. A restauração foi fi-

Figura 39: Biomimetismo obtido.

Figura 38: Imagem aproximada dos incisivos superiores, com o lábio em 
repouso.

Figura 36: Situação após a aplicação da camada de esmalte, sem polimento.

Figura 40: Imagem final da face, comprovando a satisfação do paciente.

Figura 37: Ilustração das etapas de polimento.
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nalizada com uma camada de resina para reprodução do esmal-

te vestibular com resina de esmalte, na cor A2 (4Seasons, Ivoclar 

Vivadent) e Trans 30 (Empress Direct, Ivoclar Vivadent), respecti-

vamente em região cervicomedial e medioincisal (Fig. 36). Após a 

inserção de cada incremento, foi realizada fotopolimerização por 

10 segundos, com fotopolimerizador (BluePhase, Ivoclar Viva-

dent), previamente calibrado. Concluída a restauração, comple-

mentou-se a fotopolimerização por 60 segundos por vestibular.

O acabamento inicial foi executado com lâmina de bisturi 

n.o 12 e com tiras de lixa nas superfícies proximais. O acaba-

mento das superfícies lisas e a definição das ameias incisais 

foram realizados com discos Super Snap (Shofu, Japão), em 

granulações decrescentes, e refinados com pontas siliconiza-

das (Fig. 37) e pasta diamantada (Enamelize, Cosmedent, EUA). 

Em seguida, para o polimento, foi utilizada escova de carbeto 

de silício impregnada (Astrobrush, Ivoclar Vivadent) e o brilho 

final foi estabelecido com roda de pêlo de cabra (Jiffy Goat Hair 

Brush, Ultradent). As figuras 38, 39 e 40 revelam o restabeleci-

mento morfológico e estético satisfatório, assim como o desta-

que da naturalidade e superação das expectativas do paciente e 

responsável, com a obediência ao planejamento e ao protocolo 

de execução rigidamente estabelecido.

Ao término do polimento, foram realizadas as avaliações 

da oclusão e do sorriso, para otimização dos critérios de norma-

lidade. Revisões sistemáticas foram marcadas para preserva-

ção da saúde periodontal e das resinas compostas. A cada re-

torno, foram realizados polimento das superfícies restauradas e 

avaliação da integridade dos bordos incisais e equilíbrio oclusal.

DISCUSSÃO
Indiscutivelmente, a dificuldade de obtenção da cor 

apropriada em casos de restaurações de classe III ou IV é maior 

do que nas facetas vestibulares, porém, a comodidade do pro-

fissional jamais deve estar acima da preservação de estrutura 

dentária.21 No primeiro caso clínico apresentado (Fig. 1-21), a 

classe IV revela alto grau de dificuldade, entretanto, optou-se 

pela realização de sobrecontorno vestibular, devido a presença 

de inclinação vestibulopalatal do elemento 11, ausência de indi-

cação de desgaste dental e, também, pela versatilidade e possi-

bilidade de reprodução fiel dos dentes vizinhos,22 possibilitando 

o estabelecimento de estética e função ideais e superando as 

expectativas de resultado da paciente.

Ainda, apesar de a resina de dentina na cor A2 (Empress 

Direct, Ivoclar Vivadent) se destinar à substituição das camadas 

de dentina natural perdidas, uma fina camada dela foi aplicada 

sobre o esmalte dental, para opacificar e mascarar a interface 

dente-resina, pois, nesse caso, não foi realizado desgaste em 

bisel para essa finalidade. Todo o mascaramento foi atribuído 

aos incrementos restauradores de resinas e tintas.

Várias são as razões que justificam o sobrecontorno es-

tético com resina composta descrito no primeiro caso clínico:7-8

�� técnica rápida, segura e eficaz;

�� menor custo em relação ao tratamento ortodôntico;

�� menor tempo clínico do que necessário para a confec-

ção de restaurações indiretas;

�� previsibilidade de resultado estético baseado em crité-

rios rígidos de planejamento e execução.

É importante salientar que, nos casos de fraturas den-

tais, pode suceder escurecimento na linha de fratura, devido à 

produção de dentina terciária. Nesses casos, o mascaramento 

torna-se mais difícil, pois, além da junção dente-restauração, é 

preciso mascarar uma indesejável cor disposta linearmente. A 

usual execução de bisel torna-se extremamente danosa ao te-

cido dental, em função da necessidade de aprofundamento do 

instrumento, objetivando-se a adequada remoção da camada de 

dentina escurecida e a devida opacificação da superfície. O bisel 

não é condição primordial para o mascaramento da junção den-

te-restauração, e sim o amplo conhecimento da anatomia den-

tária e das propriedades ópticas dos materiais restauradores.1 

De forma ampla, há ainda outra técnica restauradora 

sem execução de bisel, visando ao aumento da área de reten-

ção da restauração. Nela, adiciona-se uma “concha” de resina 

lingual, cobrindo total ou parcialmente a face lingual, limitada 

pela oclusão. A concha, realizada sem desgaste dental, aumen-

ta sobremaneira a área de retenção da restauração. Ótima in-

dicação para essa técnica dá-se nos casos de recuperação de 

porções incisais atritadas por parafunção, em que se recupera 

apenas a porção incisal, sem facetar o dente. A concha exer-

ce papel de retenção da porção incisal, o mesmo que ocorre 

mecanicamente com facetas de cobertura vestibular. Assim, o 

desgaste dental (atrição) não é tratado com mais desgaste den-

tal (preparo, bisel). A concha pode ainda recuperar a anatomia 

lingual perdida por parafunção ou erosão. Na intenção de mini-

mizar o custo biológico das intervenções promovidas na rotina 

clínica, o bisel deve ser suprimido, não fazendo parte do arsenal 

de técnicas operatórias para obtenção de resultados naturais.

Na rotina clínica, a indicação entre restauração exclusiva 

da classe IV e o sobrecontorno estético gera dúvidas e muita 

confusão para o reabilitador. Nessa abordagem, o limite entre 

ambas é tênue e variável, de caso a caso, necessitando con-

siderar diretrizes e aspectos relevantes, como as indicações, 

vantagens, desvantagens e limitações (Quadro 1). 

No entanto, o sucesso não está associado apenas às 

propriedades do material e à habilidade técnica, mas deve incluir 

correto planejamento, envolvendo abordagem geral do indivíduo, 

mapa cromático e ensaio restaurador intraoral.5-6 A relevância 

desse aspecto determina características individuais de forma, cor 

e textura do elemento dental com relação direta com seu contra-

lateral, com os lábios, com o sorriso e com a face do paciente.12,18 
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Na realização de restaurações, os profissionais podem 

lançar mão de vários tipos de resina composta, opacificadores e 

tintas para replicar a complexidade de cores e formas dos dentes 

naturais. Lembra-se que as resinas devem ter combinação ideal 

de propriedades físicas, mecânicas e ópticas, para atender às 

necessidades estéticas e funcionais do dente a ser restaurado.8-9

CONCLUSÃO
Após realização dos casos clínicos, conclui-se que:

�� A restauração direta de resina composta caracteriza-se 

como técnica simples, segura, conservadora e rápida no 

restabelecimento estético e funcional; 

�� O restabelecimento estético-funcional e a definição da 

realização de sobrecontorno estético devem ser deter-

minados principalmente pela presença de inclinação e 

angulação do dente e a partir de critérios particulares e 

fundamentais para caracterização individual do paciente;

�� O biselamento do esmalte para facilitação operatória em 

detrimento da conservação da estrutura dentária deve 

ser suprimido; pois os atuais recursos técnicos e mate-

riais permitem o estabelecimento estético das restaura-

ções em compósitos e correto mascaramento da união 

dente-restauração.
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RESTAURAÇÃO DE CLASSE IV COM SOBRECONTORNO ESTéTICO

Caso clínico 1

�� Leve escurecimento

�� Alterações de angulação 

�� Alterações de inclinação

�� Facilidade na obtenção de resultado estético

�� Possibilidade de alteração da forma do elemento dental

�� Restabelecimento da dominância dos incisivos centrais

��Maior área restaurada

�� Técnica mais elaborada

�� Severo grau de escurecimento em associação a discretas alterações 
de angulação e inclinação

Indicações

Vantagens

Desvantagens

Limitações

RESTAURAÇÃO DE CLASSE IV SEM BISEL

Caso clínico 2

��Dentes fraturados, incluindo-se apenas os terços médio e incisal

 

��Manutenção da condição natural do elemento dental

�� Possibilidade de reprodução exata da textura original

�� Técnica conservadora

��Dificuldade de mascaramento da linha de união dente-restauração

�� Conhecimento das características ópticas das resinas opacas e 
opacificadores, para mascarar a linha de união

�� Pacientes com intensa parafunção

Quadro 1.


