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Caso Clínico

1   Grupo de Estudos PurAdesão
 Coordenador do curso de Dentística da APCD  Saúde
 Co-coordenador dos cursos de Dentística das APCD SBC e 

Ipiranga

Paciente do sexo feminino, 40 anos.

Queixa principal: Desvio da linha média, desarmonia 
dental – formas.

• Não quer fazer ortodontia pelo motivo do tempo 
de tratamento.

• Quer uma solução mais rápida.

Exame clínico

Perda do elemento 11 quando criança, o elemento 
12 foi transformado em 11 e o 13 em 12.

Planejamento

Moldagens, enceramento diagnóstico funcional, 
ensaio restaurador,   tratamento   dental   clareador, 
aplicação de técnicas de restauração, acabamento e 
polimento, proservação.

Conclusão

Para podermos conseguir resultados estéticos 
funcionais há a necessidade de se conhecer os 
conceitos e princípios de estética, dos materiais e 
técnicas restauradoras para conseguirmos atingir o 
máximo em satisfação, tanto por parte do paciente, 
como do profissional.

Para as restaurações diretas com o uso de resinas 
compostas, conhecer os conceitos de adesão é 
fundamental.

Soluções estéticas utilizando resinas compostas 
diretas com reforço de fibras.
Paulo Tomio Minami 1.

Fotografias

Figura 01.  Lábios fechados.

Figura 02. Lábios entre abertos.
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Figura 03. Sorriso. Figura 04.

Figura 05.
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Figura 06. Enceramento diagnóstico  funcional.

Figura 07.  Molde para ensaio restaurador.

Figura 08. Ensaio restaurador
realizado com resina bisacrilica Structur 3.

Figura 09. Tratamento dental clareador
técnica de consultório Clàriant Angelus® Office  35%.
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Figura 10. Tratamento posicionamento da linha 
média.

Figura 11.  Disposição correta dos dentes.

Figura 12. Remoção das restaurações, 
posicionamento da muralha de silicone, confecção de 
um sulco para posicionamento das restaurações. As 
restaurações foram superpostas sobre os dentes para 
conseguir o posicionamento da linha  média.

Figura 13. Materiais utilizados: Adesivo Gluma 2 
Bond (HeraeusKulzer), Resinas Compostas Charisma 
Diamond (Heraeus-Kulzer), Fibrex-Lab (Angelus®).
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Figura 14. Técnica histológica de reconstrução  
dental.

Figura 15. Uso de fibras (Fibrex-Lab Medial Angelus®) 
para reforço do pôntico.
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Figura 16. Confecção das incisais com Resina 
Charisma Diamond na cor CL.

Figura 17.  Colocação das fibras de reforço.
Técnica Histológica:
-Inserção de porções pequenas de resina opaca na 
cor OL (camada de Dentina);
-Sobre esta camada Resina de Esmalte na cor A1 
(camada de Esmalte);
-Finalização com resina translucidas na cor CL 
(incisal);
- Utilização de pincéis modeladores (borracha) e de 
peso sintético (brushes).

Figura 18. Aplicação de resina cor de gengiva 
(AmarisGingiva-Voco), para reprodução das ameias 
(papilas).
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Figura 19.

Figura 20. Vista lingual, pôntico com reforço
de fibras sobreposto sobre os elementos dentais.

Figura 21.  Acabamento e polimento, polidores
de diamante puro para resinas composta (Tri Hawk).

Figura 22. Inicial.
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Figura 23. Final.


