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RESUMO 

 

No que se refere a Odontologia Estética Moderna, são diversas as formas de tratamento para a 

discrepância de forma e tamanho dental, tal discrepância é considerada um fator 

comprometedor da harmonia do sorriso. Nesse contexto, este relato de caso objetiva a 

apresentação de um caso clínico, no qual aborda a reabilitação funcional e estética através da 

reanatomização com resina composta, técnica esta que se adaptou de maneira mais eficaz 

baseado nas expectativas e na realidade do paciente. Ao término do procedimento minimamente 

invasivo, resultou-se em um sorriso harmonioso, levando em conta a naturalidade, e a relação 

dental com a face do paciente. 

 

 

Palavras-chave: Condicionamento Ácido do Dente. Camada de Esfregaço. Diques de 

Borracha. Estética Dentária. Relatos de Casos. 

 

 

RE-ANATOMIZATION OF CONOID LATERAL INCISOR 

 

ABSTRACT 

 

With regard to Modern Aesthetic Dentistry, there are several forms of treatment for the 

discrepancy in tooth shape and size, such discrepancy considered a compromising factor of the 

smile harmony. In this context, this report aims to present a clinical case, in which approaches 

a functional and aesthetic rehabilitation through resuscitation with composite resin, a technique 

that adapts more effectively based on the expectations and reality of the patient. At the end of 

the minimally invasive procedure, resulted in a harmonious smile, taking into account the 

naturalness and the dental relation with the patient's face. 
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1.1. ELEMENTOS TEXTUAIS 

1.1.1. INTRODUÇÃO  

  

 Os indivíduos do mundo globalizado exigem cada vez mais determinada estética que se 

enquadra na modernidade do presente momento. Um sorriso harmônico torna-se essencial, pois 

possui influência na auto estima do indivíduo. A Odontolgia Estética Moderna dedicada a 

mimetizar a natureza, mantendo a forma, tamanho, cor e simetria, é revelante quanto a 

necessidade estética de um sorriso claro e alinhado (SILVA, 2015).  

 Deste modo, as anomalias dentárias são consideradas fatores que influenciam na estética 

do sorriso. Estas podem ser classificadas de acordo com o número, tamanho, estrutura e forma. 

Um exemplo em relação ao seu tamanho é a microdontia, resultante de uma herança 

autossômica dominante (ALVESALO e PORTIN, 1969). 

 Cerca de 8,4% da população é acometida pela microdontia (ALVESALO e PORTIN, 

1969), sendo sua maior prevalência no gênero feminino (WU e FENG, 2005), maior incidência 

em dentes permanentes (OOSHIMA et al., 1996), com predileção ao hemiarco superior 

esquerdo (KOOK, PARK e SAMESHIMA, 2003). Esta anomalia quando situada na região 

anterior da cavidade oral constitui-se como um fator negativo em relação à estética do sorriso, 

diminuindo sua harmonia (SANTOS et al., 2009).  

 Nestes casos, a superfície do dente se apresenta com um aspecto diminuído 

principalmente no sentido mésio-distal, característica essa responsável pela formação de 

diastemas na região ântero-superior (MONDELLI, PEREIRA e MONDELLI, 2003). O incisivo 

lateral é o dente mais acometido por esta microdontia, resultando em uma coroa de forma cônica 

e uma raiz de comprimento normal (NEVILLE et al., 1998).  

 Os tipos de microdontia são: a microdontia verdadeiramente generalizada, microdontia 

generealizada relativa e microdontia localizada. O incisivo lateral conóide é classificado como 

uma microdontia localizada, na qual ocorre uma alteração de desenvolvimento em relação ao 

seu tamanho. Contudo, por apresentarem um aspecto encurtado no sentido mésio-distal, podem 

sofrer variações de angulações no sentido mésio-distal, vestíbulo-lingual ou giroversões de 

modo a preencher o diastema (BOSELLI e PASCOTTO, 2007). 

 Vários são os meios para reabilitação de casos de dente conóide, obtendo  harmonia do 

sorriso e funcionabilidade mastigatória. Dentre elas, estão a confecção de uma coroa total 

unitária, ou confecção de facetas de porcelana. Estas são excelentes opções  para o 

restabelecimento da estética e da função com excelência (NAKAMURA et al., 2003). 

Entretanto, são consideradas técnica invasivas e dispendiosas. O tratamento restaurador adesivo 

direto é uma solução para os dentes conóides, restabelecendo a harmonia do sorriso através da 
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adequada forma e tamanho dental. Esta, é considerada uma técnica conservadora, com mínimo 

desgaste dentário, baixo custo e  resultado satisfatório BLANK, 2002). 

 Devido a estas características é cada vez mais frequente a reabilitação de dentes 

conóides através da reanatomização (TEIXEIRA, VALENÇA, MAIA, 2003). Utilizando-se de 

materiais restauradores diretos com propriedades que promovem estética e funcionalidade. 

(CONCEIÇÃO, 2005). 

 A restauração adesiva direta com resina composta do dente conóide pode ser realizada 

através da técnica a mão livre, ou com o auxílio de uma guia de silicona. A técnica a mão livre 

é um procedimento no qual dispensa o enceramento e moldagem, diminuindo não somente o 

tempo clínico, assim como o custo. Entretanto, exige do operador maior capacidade técnica 

(CAMPOS et al., 2015).  

 Já a técnica com auxílio de guia de silicona é válida quando o dente conóide necessita 

de aumentos significativos, realizando o enceramento e posteriormente a utilização da guia de 

silicona (HIRATA, 2011).  

 A resina composta é um material restaurador que vem modificando-se com constante 

melhoria de suas propriedades (RODRIGUES JUNIOR et al., 2015). São classificadas de 

acordo com o tamanho, conteúdo e tipo de partículas de carga inorgânica. A divergência de 

tamanho e formato das partículas de carga inorgânica gerou melhoria nas propriedades ópticas 

e lisura de superfície (BERGER et al., 2011). As resinas compostas tem como composição uma 

matriz orgânica, carga inorgânica e um silano. (BUSATO, 2002). Podem ser classificadas  de 

acordo com suas partículas de carga em: macropartículadas, micropartículadas, híbridas, 

microhíbridas, nanohíbridas e nanopartículas. (ANUSAVICE, SHEN e RAWLS, 2013). No 

entanto também podem ser classificadas de acordo com seu tipo de ativação, podendo ser: 

química ou fotopolimerizável (BUSATO et al., 2007). 

 Inicialmente, um grande problema na utilização dos materiais restauradores adesivos 

diretos era a falta de adesão às estruturas dentárias, inviabilizando sua utilização. No entanto, 

através da introdução da técnica do condicionamento ácido em esmalte houve melhoria da 

adesão à estrutura dental, dando início a Odontologia Adesiva (BUONOCORE, 1955). Neste 

condicionamento com ácido fosfórico, ocorre a desmineralização dentinária,  remoção da smear 

layer, exposição de fibras colágenas e abertura dos túbulos dentinários, permitindo assim a 

penetração do adesivo através da aplicação prévia do primer (ITOU et al., 2003). 

 A adesão da resina composta ao esmalte dental é uma prática que possui efetividade 

clínica através dos procedimentos envolvendo adesivos (GORDAN, et al., 1998). A 

classificação dos adesivos é mais didática quando leva-se em consideração o número de passos. 
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Deste modo, os sistemas adesivos podem ser classificados como sistemas convencionais e 

autocondicionantes (CARVALHO et al., 2004). 

 Os sistemas adesivos convencionais possuem subdivisões sendo elas de três passos e 

dois passos. Os sistemas adesivos convencionais de três passos, sequencialmente são 

constituídos por: condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do primer e posteriormente 

do sistema adesivo. Já os sistemas adesivos convencionais de dois passos, seguem a seguinte 

ordem: condicionamento com ácido fosfórico e aplicação do primer- adesivo. Por outro lado os 

sistemas adesivos autocondicionantes podem ser de dois ou um passo. Os autocondicionantes 

de dois passos seguem com a aplicação do primer-ácido e posteriormente do adesivo. 

Finalmente os sistemas adesivos autocondicionantes de um passo ou passo único, o conjunto: 

ácido, primer e adesivo continuem em um mesmo frasco e são aplicados simultaneamente. 

(AGUIAR; DI FRANCESCANTONIO; AMBROSANO, 2008; CARVALHO et al., 2004; 

LAXE et al., 2007; REIS et al., 2006). 

 Considerando as características das resinas compostas, a lisura de superfície é um fator 

crucial para a longevidade da restauração. Do contrário, uma superfície rugosa pode ocasionar 

acúmulo de placa, irritações gengivais, cáries recorrentes, suscetibilidade à pigmentação e 

comprometimento do brilho (TORRES et al., 2009). Deste modo, existem métodos de 

polimento que podem ser empregados para auxiliar nesta característica; como os discos de lixa, 

borrachas abrasivas, escova de carbeto de silício e pastas aplicadas com discos de feltro (SILVA 

et al., 2015). 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

 Paciente, gênero masculino, 23 anos, procurou a Clínica Integrada Básica do Centro 

Universitário de Maringá (Unicesumar) para resolução de problema estético que não lhe 

agradava: ter um dos dentes anteriores ‘’ pequeno’’  deixando-o com tamanho ‘’igual’’ aos seus 

dentes adjacentes. Antes de qualquer procedimento clínico o paciente assinou o TCLE 

(file:///C:/Users/Dell/Downloads/TERMO.pdf). Posteriormente foi realizada a anamnese e o 

exame físico. Ao exame clínico, observou-se que o incisivo lateral superior esquerdo (22) 

apresentava formato conóide e acentuado diastema entre o incisivo central superior esquerdo 

(21) e o incisivo lateral superior esquerdo (22) (Figura 1). Após avaliação foi realizado um 

plano de tratamento e exposto ao paciente, sendo a reabilitação do dente conóide (22), através 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/TERMO.pdf
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da restauração adesiva direta com resina composta. No qual foi consentido pelo paciente em 

ser a melhor opção. 

 

Figura 1- Foto intrabucal 

 

 

 Iniciou-se então com o objetivo da obtenção de um modelo de estudo a moldagem da 

arcada superior e inferior com Alginato Jeltrate Dustless (Dentsply Caulk, Milford, DE, Estados 

Unidos) e posterior vazamento de gesso, sendo este do tipo III (Gesso pedra tipo III, Asfer, São 

Caetano do Sul, São Paulo, Brasil). O modelo foi então recortado para realização do  

enceramento diagnóstico no dente 22  e definição do formato final da restauração. 

 Para a realização do enceramento diagnóstico, respeitou-se os parâmetros estéticos, 

dentre estes, a Proporção Áurea, na qual se baseia na distância mésio-distal dos dentes ântero-

superiores. Nesta proporção há uma dominância dos incisivos centrais, sendo que a largura do 

incisivo lateral deve ser proporcionalmente 60% do central e a porção do canino visível no 

sorriso deve ser também 60% da largura do incisivo lateral. (CHAVEZ et al., 2002). (Figura 2). 

 

Figura 2- Enceramento diagnóstico 
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 Sendo esta etapa aprovada pelo paciente, confeccionou-se uma guia de silicone através 

do silicone de adição (3M ESPE XT BV 3M, Saint Paul, Minessota, EUA) a partir do modelo 

de estudo com o enceramento,  como objetivo de auxiliar ao confeccionar a parede palatina do 

dente a ser restaurado. 

 Previamente ao procedimento restaurador, realizou-se a profilaxia com escova de 

Robinson (Microdont) em baixa rotação e pedra pomes (Villevie, Joinville, Santa Catarina, 

Brasil), para seleção de cor da resina. A seleção de cor foi realizada utilizando-se de pequenas 

porções das possíveis cores de resina composta a serem utilizadas e fotopolimerizadas por 20 

segundos na superfície vestibular dos dentes sem aplicação do sistema adesivo. As cores 

escolhidas para o dente 22 foram EA1 (OPALLIS, FGM, Joinville, Santa Catarina, Brasil), 

DA1 (OPALLIS, FGM, Joinville, Santa Catarina, Brasil) e T-neutral (OPALLIS, FGM, 

Joinville, Santa Catarina, Brasil). (Figura 3). 

 

Figura 3- Seleção de cor 

 

 

 Utilizou-se o isolamento absoluto do campo operatório com dique de borracha 

(Madeitex, São José dos Campos, São Paulo, Brasil), no qual adicionalmente foi realizado 

amarrias com fio dental de modo a proporcionar o correto afastamento gengival, possibilitando 

uma adequada adaptação gengival entre os dentre após a conclusão da restauração. ( Figura 4). 
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Figura 4- Prova da guia de silicone 

 

 

 Na sequência, foi realizada a prova da guia de silicone no dente conóide e início da 

aplicação do sistema adesivo através do condicionamento com ácido fosfórico a 37% (Maquira, 

Maringá, Brasil) do esmalte por trinta segundos, lavagem por sessenta segundos e secagem da 

superfície dentária com jatos de ar, já que se tratava de uma região em esmalte. Após essa etapa, 

foi realizada a aplicação de uma camada de sistema adesivo (Single Bond Adper, 3M/ ESPE, 

Sumaré, São Paulo, Brasil) com um pincel descartável (Microbrush, KG Sorensen, São Paulo, 

Brasil) e fotoativado por vinte segundos através de um fotopolimerizador à base de LED 

(BlueStar Microdont), com intensidade de luz de 1200 mW/cm² . Observa-se que durante estes 

procedimentos foi utilizado uma matriz de poliéster (TDV, Pomerode, Santa Catarina, Brasil), 

de modo a obter o isolamento dos dentes adjacentes.  

 Após o condicionamento da superfície dentária, iniciou-se o procedimento restaurador  

utilizando uma espátula suprafill 1/2 (TRINITY, São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil), para 

inserção de um incremento de resina composta microhíbrida cor EA1 (Opallis, FGM, Joinville,  

Santa Catarina, Brasil) na guia de silicone, a fim de confeccionar a parede palatina. Em seguida, 

a guia de silicone foi posicionada juntamente ao elemento dentário 22 e fotoativada por vinte 

segundos. A partir de então, iniciou-se o trabalho de cromaticidade utilizando de camadas de 

resina microhíbrida DA1 e fotoativadas por vinte segundos para reprodução da dentina. 

Observa-se que esta cor foi concentrada nas regiões de terço cervical e médio. Posteriomente, 

foram inseridas camadas de resina microhíbrida na cor T-neutral (Opallis, FGM, Joinville, 

Santa Catarina, Brasil) no terço incisal para obtenção da opalescência. Ao término, utilizou a 

resina EA no croma 1 (Opallis, FGM, Joinville, Brasil) para definição no terço médio dentário 
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e alisamento da superfície restaurada com  o auxílio de pincel, a fim de reproduzir a superfície 

do esmalte vestibular e lisura de superfície, sendo fotopolimerizada por vinte segundos. Sendo 

visível que cada incremento adicionado era de aproximadamente 1mm. Desse modo, foi 

realizada a fotopolimerização final com abrangência de toda a superfície restaurada por 

quarenta segundos. (Figura 5). 

 

Figura 5- fotopolimerização final 

 

 

 Finalizada a restauração, retirou-se o isolamento absoluto, dando início ao acabamento 

imediato, removendo os excessos grosseiros com lâmina de bisturi número 12 (Advantive, 

Maringá, Paraná, Brasil) e tiras de lixa (TDV, Pomerode, Santa Catarina, Brasil). Foi testada a 

oclusão do paciente com papel carbono (AccuFilm II, Edgewood, NY, USA) em movimentos 

de lateralidade e protusão. Após 7 dias foi realizado o polimento, utilizando das pontas 

diamantadas ultrafinas 3227FF (KG Sorensen, São Paulo, Brasil) e 3168FF (Angelus Prima, 

Londrina, Paraná, Brasil), borrachas abrasivas de silicone (TDV, Pomerode, Santa Catarina, 

Brasil), seguidos de discos abrasivos de granulação fina (3M,  Saint Paul, Minnesota, EUA), e 

discos de feltro com pasta diamantina (FGM, Joinville, Santa Catarina, Brasil). Objetivando a 

proporcionar brilho e lisura às restaurações.(Figuras 6 e 7). 
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Figura 6- Acabamento 

 

 

Figura 7- Polimento 

 

 

 

2.2. DISCUSSÃO 

 

 A anomalia dentária trata-se de uma alteração, seja ela de uma determinada 

característica ou de uma estrutura anatômica, quando comparada ao padrão de normalidade 

(BARROS, 2013).  A ausência de alterações nos dentes e nas arcadas é importante para a 

manutenção da oclusão, estética, fonética e do bem estar psicossocial do paciente 

(MATTUELLA et al., 2007). Diante da presença de uma alteração deste aspecto de 

normalidade em dentes anteriores, há como consequência o declínio dessas funções, bem como 

desarmonias estéticas (OMAIS e YASSUMOTO, 2001). 

 O avanço dos materiais restauradores, referente às resinas compostas e os sistemas 

adesivos, fizeram com que cada vez mais os profissionais se enquadrassem na utilização das 

técnicas minimamente invasivas (MOUNT e NGO, 2000). Deste modo, através desses 
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materiais capazes de devolver estética e função, é possível também o restabelecimento da 

harmonia e a forma dental(GONDO, ARAÚJOJÚNIOR e BARATIERI, 2005).  

 O tratamento restaurador adesivo direto é uma técnica simples, minimamente invasiva 

e efetiva para a restauração de desarmonias dentais, além de requerer menor tempo clínico e ser 

um tratamento reversível (BOSELLI e PASCOTTO, 2007). 

 Um bom conhecimento técnico e científico da técnica restauradora adesiva direta, 

possibilita ao profissional o restabelecimento da forma, cor e textura aos dentes (HEYMANN, 

1987). Portanto, é fundamental que o profissional possua um amplo conhecimento das 

propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas e dos sistemas adesivos, permitindo um 

bom resultado para o desenvolvimento da harmonia do sorriso (OMAIS e YASSUMOTO, 

2001). 

 A seleção da resina composta, associada a técnica direta é uma alternativa econômica, 

rápida e eficiente para diversas situações clínicas e permite ajustes posteriores. Quando 

proservada permite controle da reabilitação e preservação do elemento dentário. O tratamento 

permite um resultado imediato da estética do sorriso e positividade do bem estar do paciente. 

Entretanto, é necessário o entendimento de que o dente é uma figura tridimensional complexa, 

pois o mesmo se relaciona intimamente com gengiva, lábios e face. Portanto, a restauração deve 

ser baseada em princípios oclusais, para se obter adequada funcionalidade (HOLANDA, 

SIMÕES e KHALILI, 2006). A proporcionalidade entre os dentes é uma característica 

importante para um sorriso harmônico, fator esse dependente da relação existente entre o 

comprimento e a largura dos dentes, como também da disposição no arco (BARATIERE et al., 

1998). A proporção áurea é definida como uma fórmula matemática para definição da harmonia 

nas proporções de qualquer estrutura. Assim, qualquer grandeza dividida por 1,618, resulta em 

duas partes que estabelecem entre si, proporção e harmonia. (MONDELLI, 2003). A 

aplicablidade clínica da proporção áurea é obtida através da determinação da largura dos 

incisivos centrais quando vistos em um plano frontal. Sendo assim, os dentes antecessoress ao 

incisivo central devem ter aproximadamente 60% de sua largura (BARATIERI et al., 1998). 

 A utilização da técnica adesiva direta sem auxílio de guia de silicona para o 

restabelecimento de forma e função de incisivos laterais conóides sem necessidade de grandes 

aumentos, é uma alternativa técnica aparentemente de maior praticidade (HIRATA, 2011). No 

entanto, uma desvantagem é que esta técnica exige habilidade e treinamento do operador 

(CAMPOS et al. 2015). Deste modo, nos casos de grandes reabilitações é necessário a 

realização do enceramento inicial e confecção da guia de silicona para incisivos laterais 

conóides (HIRATA, 2011). A utilização da guia de silicone para a restauração reduz o tempo 



15 

 

do procedimento restaurador, otimizando tempo clínico (FELLIPE et al., 2005). Sendo sua 

utilização neste estudo priorizada e justificada.   

 A resina composta é um material restaurador que vem se modificando com constante 

melhoria de suas propriedade  (RODRIGUES JUNIOR et al., 2015). São classificadas de 

acordo com o tamanho, conteúdo e tipo de partículas de carga inorgânica. A divergência de 

tamanho e formato das partículas de carga inorgânica gerou melhoria nas propriedades ópticas 

e lisura de superfície (BERGER et al., 2011). As resinas compostas tem como composição uma 

matriz orgânica, carga inorgânica e um silano (BUSATO, 2002). Podem ser classificadas  de 

acordo com suas partículas de carga em: macropartículadas, micropartículadas, híbridas, 

microhíbridas, nanohíbridas e nanopartículas (ANUSAVICE, SHEN e RAWLS, 2013). 

Entretanto, também podem ser classificadas de acordo com seu tipo de ativação, podendo ser: 

química ou fotopolimerizável (BUSATO et al., 2007). Neste estudo, priorizou-se a utilização 

de uma resina microhíbrida, devido a sua resistência e alto valor estético.  

 Inicialmente, um grande problema na utilização dos materiais restauradores adesivos 

diretos, foi a falta de adesão às estruturas dentárias, inviabilizando sua utilização. Contudo, 

através da introdução da técnica do condicionamento ácido em esmalte houve melhoria da 

adesão à estrutura dental,  dando início a Odontologia Adesiva (BUONOCORE, 1955). Nesta 

técnica através do condicionamento com ácido fosfórico, ocorre a desmineralização dentinária, 

seguida da remoção da smear layer, exposição de fibras colágenas e abertura dos túbulos 

dentinários, permitindo assim a penetração do adesivo através da aplicação prévia do primer 

(ITOU et al., 2003). 

 A adesão da resina composta ao esmalte dental, é uma prática que possui efetividade 

clínica através dos procedimentos envolvendo sistemas adesivos (GORDAN, et al., 1998). A 

classificação dos adesivos é mais didática quando leva-se em consideração o número de passos. 

Deste modo, esses sistemas podem ser classificados como sistemas convencionais e 

autocondicionantes (CARVALHO et al., 2004). 

 Os sistemas adesivos convencionais possuem subdivisões sendo elas de três passos e 

dois passos. Os sistemas adesivos convencionais de três passos, sequencialmente são 

constituídos por: condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do primer e posteriormente 

do sistema adesivo. Os sistemas adesivos convencionais de dois passos, seguem a seguinte 

ordem: condicionamento com ácido fosfórico e aplicação do primer- adesivo. Por outro lado os 

sistemas adesivos autocondicionantes podem ser de dois ou um passo. Os autocondicionantes 

de dois passos seguem com a aplicação do primer-ácido e posteriormente do adesivo. 

Finalmente os sistemas adesivos autocondicionantes de um passo ou passo único, o conjunto: 
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ácido, primer e adesivo continuem em um mesmo frasco e são aplicados simultaneamente. 

(AGUIAR; DI FRANCESCANTONIO; AMBROSANO, 2008; CARVALHO et al., 2004; 

LAXE et al., 2007; REIS et al., 2006). No presente estudo, utilizou-se de um adesivo 

convencional de dois passos.  

Considerando as características das resinas compostas, a lisura de superfície é um fator 

crucial para a longevidade da restauração. Do contrário, uma superfície rugosa pode ocasionar 

acúmulo de placa, irritações gengivais, cáries recorrentes, suscetibilidade à pigmentação e 

comprometimento do brilho (TORRES et al., 2009). Para se garantir uma lisura de superfície, 

existem métodos de polimento que podem ser empregados para auxiliar nesta característica, 

como os discos de lixa, borrachas abrasivas, escova de carbeto de silício e pastas aplicadas com 

discos de feltro (SILVA et al., 2015). Em nosso estudo, utilizou-se disco de lixa (3M, Saint 

Paul, Minnesota, EUA), borrachas abrasivas (American Burrs, Palhoça, Santa Catarina, Brasil), 

escova de carbeto de silício (American Burrs, Palhoça, Santa Catarina, Brasil),  disco de feltro 

(American Burrs, Palhoça, Santa Catarina, Brasil) e pasta de polimento (FGM, Joinville, Santa 

Catarina, Brasil). 

  Os devidos cuidados para a realização de procedimentos estéticos utilizando-se de 

materiais restauradores adesivos diretos, devem ser realizados de modo que haja durabilidade  

e obtenção de um resultado satisfatório ao paciente, garantindo ao cirurgião dentista um 

resultado de sucesso.  

 

 

2.3. CONCLUSÃO 

 

 São diversas as técnicas para a restauração de dentes conóides, entretanto, a técnica 

restauradora adesiva direta, com auxílio da uma guia de silicona é uma alternativa simples, 

minimamente invasiva, eficaz e de baixo custo para o reestabelecimento da forma e função, 

através da reanatomização dos dentes conóides. Além de possibilitar uma transformação 

imediata do sorriso, esta traz também uma influência positiva no bem estar psicossocial do 

paciente.  
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