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A s últimas décadas marcaram a Humanida-
de com inúmeras mudanças sociais, políti-
cas e culturais, promovendo também mudanças individuais 

de comportamento, pensamento e decisões. Uma das grandes e importantes 

mudanças trata-se do “permitir-se” à Mulher. Muito mais que permitido, a 

Mulher permitiu-se decidir pelo comportamento conveniente à sua persona-

lidade, pensar livremente e, principalmente, escolher os próprios caminhos.

Em sintonia com a Sociedade, atualmente, as mulheres assumiram protago-

nismo na Odontologia e representam 

mais de 65% desse universo. O olhar 

detalhista e a versatilidade feminina 

impulsionam o aprendizado e a des-

coberta constante pelo novo. Esse 

ciclo repete-se todos os dias na atua-

ção da Mulher Docente-Pesquisado-

ra, o que torna o Processo de Ensino/

Aprendizagem constante e o trabalho, 

fascinante e sedutor. 

A trajetória de vida da Mulher Do-

cente-Pesquisadora inclui desafios... 

E, por vezes, conciliar vários turnos 

de trabalho e atividades não é uma 

tarefa fácil! Entretanto, o que “pare-

ce” impossível a muitos, às mulheres 

servem de estímulo a construção de 

um planejamento produtivo diário 

em que o AMOR pelo trabalho, pela 

família e pela vida é a base de TUDO! 

_Paula Cardoso

Autora do Livro “Facetas - Lentes de 

Contato e Fragmentos Cerâmicos”, 2015

Professora do Curso de Especialização 
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Quanto Mais as Pessoas Exploram o Mundo, 
Mais Elas Percebem Que em Cada País Existe  

UMa estétiCa 
diFerente.  
Beleza Realmente Está  

Nos Olhos do Observador.
_Helena Christensen



A restauração das características morfológicas e 
ópticas de dentes unitários, tendo como referên-
cia a naturalidade dos dentes adjacentes, é um 
grande desafio (Baratieri et al., 2010). Nestas situações, as facetas 

de resina composta ou cerâmica representam soluções possíveis (Cardoso 

e Decurcio, 2015), apresentando características reprodutivas morfológicas e 

cromáticas excepcionais. 

A seleção entre uma ou outra técnica dependerá da habilidade do profissio-

nal, da escolha do paciente após o conhecimento das vantagens e desvanta-

gens pertinentes a cada material e técnica, do grau de exigência estética das 

personagens envolvidas, dos custos de cada opção e do tempo disponível do 

paciente para a execução do tratamento (Shibata et al., 2016).

RESTAURAÇÕES
Em Dentes Unitários: O Desafio De Quem Faz

_Maria Cristina Carvalho

Caso Clínico 1
No primeiro caso clínico, observava-se a presença de restauração – Classe IV 

– de resina composta do dente 21 com envolvimento da face mesial e, no dente 

11, a presença de colagem de fragmento com resina composta. Porém, ambos 

os processos restauradores apresentam insucesso no tratamento executado, 

ofertando artificialidade na restauração de resina composta do dente 21 e vesti-

bularização da colagem do fragmento sem qualquer parâmetro restaurador es-

tético-funcional. O dente 11, apresentando escurecimento, já havia sido tratado 

endodonticamente (Fig. 1). Optou-se pela restauração de ambos os dentes com 

resina composta direta. O planejamento do caso incluiu retratamento endodôn-

tico no dente 11 e a instalação de pino de fibra de vidro reanatomizado com 

resina composta fotopolimerizável. Então, foi realizada a remoção do material 

restaurador de ambos os dentes (Fig. 2).

[1] Fotografia intraoral inicial.

[2] Aspecto após a remoção das restau-

rações deficientes.
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Vale ressaltar que as facetas de resina composta dependem exclusivamente do 

cirurgião-dentista, de caráter reversível, com possibilidade de ajustes ou até 

reparos posteriores e, também, apresenta um custo teoricamente mais baixo 

quando comparado à cerâmica. Entretanto, exige habilidade do profissional em 

relação à forma, cor, textura (Baratieri et al., 2010) e conhecimento das proprie-

dades ópticas e mecânicas dos sistemas resinosos disponíveis. Na realização de 

restaurações, os profissionais podem lançar mão de vários tipos, cores e opaci-

dades de resina composta, opacificadores e tintas para replicar a complexidade 

de cores e formas dos dentes naturais (Fig. 3).

[3] Dente 11

[4] Foto final em close-up mostrando 

a naturalidade obtida com as restaura-

ções de resina composta.

Caso Clínico 2
No segundo caso clínico, realizou-se a restauração do dente 21 com faceta ce-

râmica com preparo e envolvimento da fratura em Classe IV. Nas figuras 5 a 17, 

observa-se a importância fundamental da comunicação do cirurgião-dentista 

com o ceramista por intermédio de fotografias, assim como a seleção adequada 

de um sistema cerâmico ideal para a construção da expressão cromática natu-

ral. As cerâmicas reforçadas por leucita e as cerâmicas feldspáticas tradicionais 

são os materiais que melhor preenchem estes pré-requisitos (Magne e Douglas, 

2000). Na figura 11, observam-se os detalhes da confecção da faceta cerâmica 

(Creation®, Willi Geller, Alemanha) sobre troquel refratário (Fig. 11A).

O sucesso das facetas cerâmicas feldspáticas depende fortemente da interação 

entre os trabalhos executados clínica e laboratorialmente, porém ela possui 

muitas vantagens, como estética superior às demais cerâmicas, excelente previ-

sibilidade técnica e alta longevidade do resultado. As cerâmicas devem, quan-

do possível, ser indicadas em reconstruções aditivas para restaurar o esmalte 

perdido ou readequar volumes vestibulares ausentes, ou seja, executadas sem 

preparo protético. Nesses casos, é crucial que a cerâmica permita o tratamento 

de superfície com ácido hidrofluorídrico, seguido de silanização para, então, ser 

cimentada adesivamente (Suputtamongkol et al., 2008). A restauração do dente 11 (Fig. 3) foi realizada em etapas: 

1ª concha palatina confeccionada com a resina Filtek Z350 XT® (3M ESPE, EUA) na cor WE (esmalte branco); 

2ª uma matriz metálica pré-formada Unimatrix® (TDV, Brasil) foi utilizada para a confecção das paredes proximais. 

Primeiramente, a matriz foi posicionada dentro do sulco gengival em posição vertical e não horizontal, como é 

habitualmente utilizada nos dentes posteriores, com sua parte côncava voltada para a face do dente a ser restau-

rado. Uma resina fluida (Tetric N-Flow® translúcida, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) foi aplicada na parte interna 

(côncava) dessa matriz e, então, a resina composta de esmalte (a mesma utilizada para a confecção da concha pala-

tina) foi condensada na proximal. Após a condensação, todo o excesso, então, ficará concentrado na face palatina, 

facilitando sua remoção. O mesmo procedimento realizado na face mesial foi repetido na face distal; 

3ª confecção do halo opaco com a mesma resina utilizada nos passos anteriores (Filtek Z350 XT®, cor WE, 3M 

ESPE, EUA); 

4ª aplicação da camada de resina de dentina A3 (Filtek Z350 XT®, 3M ESPE, EUA) para opacificar o substrato e 

mimetizar as características ópticas dentinárias, porém sem recobrir a interface dente-restauração; 

5ª confecção dos mamelos com resina A3D (Filtek Z350 XT®, 3M ESPE, EUA); 

6ª sobre a dentina, foi utilizada a resina composta de corpo, cor A2B (Filtek Z350 XT®, 3M ESPE, EUA) estenden-

do-se até a região cervical; 

7ª sobre toda a superfície vestibular, foi usado o opacificador Creative Color® (Cosmedent, EUA) na cor A1-B1-LO, 

principalmente no terço cervical, para mascarar completamente o substrato mais escuro dessa região; 

8ª aplicação da resina composta de efeito, cinza translúcido (CT Filtek Z350 XT®, 3M ESPE, EUA), configurando a 

área translúcida; 

9ª aplicação dos corantes Kolor Plus® (Kerr, EUA) nas cores Blue e Lavender nas proximais para conferir translu-

cidez à região; 

10ª uso do corante branco Tetric Color® (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) sobre a área translúcida e nas regiões de 

cristas proximais, mimetizando o dente adjacente que apresentava linhas horizontais esbranquiçadas; 

11ª  acomodação da camada final de esmalte cor A1E (Filtek Z350 XT®, 3M ESPE, EUA) de cervical à incisal.

[5 e 6] Foto inicial mostrando fratura 

de restauração - Classe IV - de resina 

composta do dente 21 com envolvi-

mento da face distal.
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[7] Tendo em vista as fraturas recorrentes do 

material restaurador antigo e a necessidade de 

preparo superficial para restaurar o dente devido 

ao grau de escurecimento maior desse dente em 

relação ao dente adjacente, independentemente 

do material restaurador, o paciente optou pela 

restauração com faceta cerâmica ao invés de re-

sina composta. Assim, foi realizada a remoção do 

material restaurador remanescente e o preparo 

convencional para faceta, criando espaço para a 

cerâmica. A Classe IV não foi restaurada, mas sim 

envolvida na restauração cerâmica.

[11A, B-F] Modelo alveolar (A) obtido e 

preparado para a aplicação cerâmica (B-

F) e confecção da faceta cerâmica felds-

pática (Creation®, Willi Geller, Alema-

nha) sob responsabilidade do ceramista 

Leonardo Bocabella (Campinas, Brasil), 

[11G, H-M] seguida de queima (G) e 

texturização e acabamento (H-M). 

[11N,O] Ao fim, foi aplicado o glaze 

para a obtenção do brilho final da face-

ta, reproduzindo a anatomia do dente 

homólogo com naturalidade.

[8] Vista lateral do preparo possibilitando observar a quantidade de espaço 

criada para a aplicação cerâmica com o preparo após a realização do acaba-

mento e polimento do preparo com kit Super Snap® (Shofu, Japão).

[9] Inserção do primeiro fio retrator (Ultrapak® 000, Ultradent, EUA) com 

Cord Packer® (LM Dental, Finlândia) para proteger o fundo de sulco gengi-

val e o controle de fluidos. (A) Inserção do segundo fio retrator (Ultrapak® 

00, Ultradent, EUA) para o afastamento da margem gengival por compres-

são. (B) Remoção do segundo fio após 10 minutos de afastamento mecâni-

co e aplicação de pasta fluida de silicone de adição (Virtual® Light Body, 

Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) na região de sulco para permitir uma cópia 

fiel das margens do preparo. Após a aplicação da pasta fluida em toda a 

região de interesse, a moldeira com a pasta pesada do silicone de adição 

já aliviada anteriormente foi carregada de pasta fluida e levada em posição 

em boca. (C)

[10] Confecção da restauração provisória de resina composta direta. Reali-

zação de um ponto de condicionamento com ácido fosfórico a 37% (Power 

Etching®, BM4, Brasil) (A), aplicação de uma camada de adesivo (Scotch 

Bond Multi Purpose®, 3M ESPE, EUA) (B), aplicação estratificada de resi-

nas compostas A3D e A2B (Filtek Z350 XT®, 3M ESPE, EUA) (C) para um 

melhor resultado na etapa provisória (D).
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[12] Após a prova, foi realizado o pre-

paro da peça cerâmica para a cimenta-

ção, iniciando com o condicionamento 

com ácido hidrofluorídrico 5a % (Power 

CEtching®, BM4, Brasil) por 120 segun-

dos, lavagem abundante com jatos de ar 

e água, seguido de secagem, aplicação 

do silano e do cimento resinoso selecio-

nado previamente.

[13] Após a remoção da restauração 

provisória, para o preparo do dente an-

tes da cimentação, os dentes adjacentes 

foram protegidos com matrizes de te-

flon e foi aplicado ácido fosfórico a 37% 

(Power Etching®, BM4, Brasil) em toda 

a superfície do dente 21, por 30 segun-

dos em esmalte e 15 segundos em denti-

na, seguido de lavagem abundante.

[14] Aplicação do sistema primer/ade-

sivo Scotch Bond Multi Purpose® (3M 

ESPE, EUA) em toda a superfície do 

dente, porém sem fotopolimerização.

[16 e 17] Aspecto final da restauração, 

apresentando morfologia, cor e textura 

semelhantes ao dente homólogo e con-

ferindo naturalidade ao resultado.

[15] A faceta foi levada em posição, car-

regada com o cimento resinoso previa-

mente selecionado durante a etapa de 

prova (Variolink Veneer®, Ivoclar Viva-

dent, Liechtenstein), pressionada leve-

mente e os excessos foram removidos 

com um pincel fino para resina com-

posta, seguido da fotopolimerização 

(Bluephase®, Ivoclar Vivadent, Liech-

tenstein) por 60 segundos em cada face, 

vestibular e palatina. 
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Caso Clínico 3
No terceiro caso clínico, observam-se presença de diastema entre os incisivos 

centrais, contorno gengival alterado, ausência do dente 22 e presença de uma 

prótese adesiva provisória. Ante o enceramento, a instalação de mock-up e a 

confecção de guias radiográficas e cirúrgicas, observou-se a necessidade de 

reabilitação apenas dos dentes 11, 21 e 22 (Figs. 18 a 24). O planejamento do 

caso clínico envolveu a confecção de lentes de contato dental nos dentes 11 e 

21, implante e prótese sobre implante no dente 22 (Figs. 18 a 34). A etapa do 

mock-up torna-se fundamental, visto que a posição tridimensional do implante 

deve ser determinada principalmente pela reabilitação futura, e não pelas con-

dições ósseas do local receptor (Garber, 1995).

Implantes unitários em áreas estéticas são muito desafiadores e a realização 

das reabilitações deve ser baseada nos fundamentos estéticos para se determi-

narem características individuais de forma, cor e textura do dente em relação 

direta com o seu contralateral, com os lábios, com o sorriso e com a face do 

paciente (Magne e Belser, 2003; Fradeani, 2006). 

A evolução da bioengenharia, avanços técnico-científicos e o crescente uso de 

implantes dentários osseointegráveis proporcionaram avanços na estética das 

reabilitações sobre implantes, tornando esse aspecto fundamental para o suces-

so da Implantodontia (Fig. 26). 

Além disso, a presença de uma faixa de mucosa queratinizada adequada, aliada 

a uma boa espessura gengival prévia à instalação dos implantes, é de suma 

importância para o resultado estético e longevidade do tratamento, pois teci-

dos gengivais mais espessos certamente apresentarão resultados estéticos me-

lhores que biótipos gengivais finos. A ausência desta condição pode implicar 

em dificuldade de higienização, maior acúmulo de placa, inflamação gengival 

peri-implantar, deiscência gengival com aparecimento simultâneo da parte me-

tálica do implante e discrepância do tamanho aparente dos dentes homólogos 

(Strub, Gaberthüel e Grunder, 1991).

[18] Protocolo fotográfico inicial fundamental 

para análises facial, estática e dinâmica das re-

lações dentolabiais, gengival e dental. Fotografia 

realizada por Dudu Medeiros.

<
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[19 e 20] Sorriso e fotografia intraoral 

revelando pequeno diastema entre os 

incisivos centrais, contorno gengival al-

terado, ausência do dente 22 e presença 

de uma prótese adesiva provisória.

[21] Mock-up com resina bisacrílica 

(Systemp® c&b, Ivoclar Vivadent, Lie-

chtenstein). Observe que o mock-up in-

cluiu caninos e pré-molares; entretanto, 

após a comparação com os princípios 

estéticos ideais, foi possível verificar 

que se torna desnecessário reabilitá-los.

[22] Mock-up posicionado guiando a 

incisão para o aumento de coroa clínica. 

[23] Aspecto após a demarcação inicial.

[24] Tomografia inicial.

[25] Instalação de implante Nobel Ac-

tive® 3,0 mm (Nobel Biocare, Zurique, 

Suíça). Cirurgia realizada pelo Prof. 

Paulo Fernando Mesquita de Carvalho 

(ImplantePerio®, São Paulo, Brasil). 
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[27] Aspecto do pilar cerâmico instala-

do sobre o implante. 

[28] Após o preparo superficial das ce-

râmicas, cimentação da coroa cerâmica 

sobre pilar com cimento resinoso au-

toadesivo (MonoCem®, Shofu, Japão).

[29]A faceta foi levada em posição, car-

regada com o cimento resinoso fotopo-

limerizável (Variolink Veneer®, Ivoclar 

Vivadent, Liechtenstein) previamente 

selecionado durante a etapa de prova, 

pressionada levemente, e os excessos 

foram removidos com um pincel fino 

para resina composta, seguido da foto-

polimerização (Bluephase®, Ivoclar Vi-

vadent, Liechtenstein) por 60 segundos 

em cada face, vestibular e palatina.

[30] Aspecto após a cimentação das 

cerâmicas restabelecendo cor, forma e 

dominância aos incisivos centrais.

[31] Destaque de textura vestibular 

conferindo naturalidade às restaura-

ções cerâmicas instaladas.

[32] Análise dinâmica das relações den-

tolabiais após a finalização do processo 

restaurador. 

[26A e B] Obtenção do modelo 

alveolar (A) para a confecção das 

facetas de cerâmica feldspática 

dos dentes 11 e 21, pilar cerâmico 

sobre implante e coroa feldspática 

(Creation®, Willi Geller, Alema-

nha) sob a responsabilidade do 

ceramista Leonardo Bocabella 

(Campinas, Brasil); ajuste do perfil 

de emergência (B); 

[26C e D] visão incisal do pilar de 

resina acrílica (Duralay®, EUA) (C); 

visão incisal do pilar cerâmico (D); 

[26E-G] troquéis refratários em 

destaque no modelo alveolar (E); 

aplicação cerâmica (Creation®, 

Willi Geller, Alemanha) (F,G) 

[26H-I] seguida de queima (H) e 

texturização e acabamento (I).

[26J-M] Após a aplicação de gla-

ze, destaque das facetas cerâmicas 

feldspáticas. 18 / 19
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[33 e 34] Nas próximas 3 páginas, foto-

grafias finais realizadas por Dudu Me-

deiros (São Paulo, Brasil).
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>

A realização dos três casos com modalidades reabilitadoras distintas e materiais 

restauradores diferentes representam desafios corriqueiros na prática clínica 

atual. E, com o estabelecimento de um planejamento reabilitador estético pré-

vio, o conhecimento das propriedades ópticas dos materiais restauradores e a 

sinergia na execução, é possível produzir reabilitações que tangenciam a na-

turalidade, garantindo satisfação a todos os envolvidos no processo: paciente, 

cirurgião-dentista e ceramista. 




