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DENTE ANTERIOR FRATURADO COM RECONSTRUÇÃO EM RESINA 
COMPOSTA: RELATO DE CASO  

 
 

Rafaela Fleig Lunardi  

 

 

RESUMO 
  
Os traumatismos dentais são emergências frequentes nas clínicas odontológicas, 
porém essa classe de acidentes acomete comumente os dentes anteriores, 
principalmente os superiores, sendo eles essenciais para a obtenção de um sorriso 
harmonioso. A procura dos pacientes pela estética cada vez vai aumentando e 
atingir as suas expectativas é um trabalho desafiador para o profissional. Sendo 
assim, o objetivo do presente trabalho é explanar um caso clínico cujo paciente 
relatava insatisfação com o seu sorriso, devido à uma restauração de resina 
composta realizada anteriormente, efetuada devido a um trauma que o mesmo 
sofreu. Para esse caso, foi feita a opção pela remoção do material antigo do 
elemento 21 e executada uma nova restauração, isso mediante um tratamento mais 
conservador, em que o material de escolha foi a resina composta utilizando a técnica 
direta. Neste trabalho, evidencia-se que é possível alcançar excelentes resultados 
na reanatomização, reabilitando e reproduzindo a forma, tamanho e cor dos dentes 
anteriores, utilizando resina composta com a técnica direta, sendo esta uma solução 
simples e eficaz. 
 
Palavras-chave: Dente Anterior. Reconstrução. Resina Composta. 
 

FRACTURED ANTERIOR TOOTH WITH RECONSTRUCTION IN COMPOUND 
RESIN: CASE REPORT 

 
ABSTRACT 
 
Dental trauma is a frequent emergency in dental clinics, but this type of accident 
commonly affects the anterior teeth, especially the upper teeth, being essential to obtain 
a harmonious smile. The patients' search for aesthetics is increasing every time, and 
reaching their expectations is a challenging job for the professional. Thus, the objective 
of this work is to explain a clinical case, whose patient reported dissatisfaction with his 
smile, due to a composite resin restoration made previously, which was performed due 
to a trauma he suffered. For this case, it was opted for the removal of the old material of 
the element 21 and executed a new restoration, this through a more conservative 
treatment, where the material of choice was the composite resin using the direct 
technique. In this work, I emphasize that it is possible to achieve excellent results in the 
reanatomization, rehabilitating and reproducing the shape, size and color of the anterior 
teeth, using composite resin with the direct technique, being this a simple and effective 
solution. 
 
Keywords: Anterior Tooth. Reconstruction. Composite resin. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Com o desenvolvimento da globalização as pessoas estão cada vez mais 

preocupadas com a estética bucal, a qual, na maioria das vezes, está ligada 

diretamente com a auto estima, assunto que hoje ocupa um lugar dentro da 

Odontologia moderna (SANTOS et al., 2017). As opções terapêuticas e as 

possibilidades de resultados estéticos satisfatórios possibilitam às pessoas serem 

reconhecidas pelo seu sorriso (REZENDE; FAJARDO, 2016). As alterações 

dentárias que implicam na desarmonização bucal podem refletir de forma negativa 

na auto estima do indivíduo, dependendo da saúde mental desse sujeito e de sua 

forma de olhar o mundo, bem como podem causar problemas em suas relações 

pessoais e profissionais e em seus padrões de auto aceitação e auto imagem 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Uma das principais causas de descontentamento da dentição está nos casos 

em que os incisivos superiores são envolvidos, pois esses são dentes muito 

evidentes no sorriso. Desta forma, por conta da tamanha evidência, esses dentes 

também estão mais propensos a traumatismos dentários, por exemplo, e 

consequentemente necessidade de reabilitação (RASGADO et al., 2006). 

Qualquer traumatismo dental deve ser tratado de maneira imediata por ser 

considerado como uma emergência, consequentemente, o período de tempo pode 

influenciar no prognóstico e por isso um diagnóstico correto é indispensável 

(SILVEIRA et al., 2013). Logo após o devido diagnóstico, é possível promover 

resultados conservadores e naturais e, variando de caso para caso, as restaurações 

de classe IV podem ser alcançadas através de um protocolo metódico sendo 

pautadas no conhecimento das características dos dentes e do material utilizado 

(GERARD et al., 2014).  

A casuística de traumatismo dentário é frequente nos consultórios 

odontológicos, sendo que, em sua maioria, atinge crianças e adolescentes com 

incidência do sexo masculino, ou seja, cinquenta por cento dos sujeitos estão entre 

a fase de aprendizagem do andar até próximo dos quinze anos de idade (DE ROSSI 

et al., 2009). As causas se resumem a quedas, brigas, lutas, acidentes 

automobilísticos/esportivos, com objetos ou decorrentes de maus tratos (SANABE et 

al., 2009), atingindo geralmente o esmalte e a dentina sem envolvimento pulpar 

(RASGADO et al., 2006). 
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 O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de fratura de dente 

anterior, a qual causou um descontentamento por parte do paciente em virtude da 

realização de uma restauração antiga. Em seguida, foi efetuada a troca da mesma, 

tratando-se de uma classe IV no incisivo central superior permanente. 

 

 

2 RELATO DE CASO 

 

Paciente LG, gênero masculino, compareceu à Clínica Odontológica em 

busca da realização de um tratamento restaurador, pois se encontrava insatisfeito 

com o seu sorriso. Foi realizada a anamnese e exame clínico, e observou-se a 

presença de uma restauração classe IV no dente 21, devido a um trauma que o 

paciente sofreu há algum tempo, sem envolvimento pulpar. O elemento dental não 

apresentava mobilidade nem sintomatologia dolorosa (Fig. 01). 

 

Figura 01- Fotografia inicial do caso, resina antiga no elemento 21. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Determinado o diagnóstico e estabelecido o plano de tratamento, foi permitido 

o início do mesmo, já que o paciente não apresentava nenhuma alteração sistêmica. 

O tratamento restaurador foi realizado em sessão única, com a opção para 

este caso da execução da técnica da muralha de silicone. Primeiramente, realizou-

se profilaxia com escova de Robinson (Microdont, São Paulo-SP, Brasil) e água para 

melhor seleção da cor da resina composta, posteriormente foi realizada a moldagem 
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dos dentes anteriores com Silicone de Adição (3M ESPE, St.Paul, EUA), a qual foi 

efetuada diretamente na boca do paciente para a obtenção de um guia (Fig. 02). 

 

Figura 02- Moldagem dos dentes anteriores com Silicone de Adição. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

 Após atingir uma cópia fiel dos elementos dentais e selecionar a cor da 

resina composta a ser utilizada (Fig. 03), realizou-se a remoção total da restauração 

antiga e foi efetuada uma asperização com ponta diamantada, com o objetivo de 

remover a camada superficial do esmalte, camada aprismática, para a obtenção de 

uma melhor adesão (Fig. 04 e Fig. 05). 

 

Figura 03- Cópia fiel dos elementos dentais e seleção da cor da resina composta. 

 

 
Fonte: Cardia (2020). 
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Figura 04- Remoção total da restauração antiga e asperização do esmalte. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Figura 05- Remoção total da restauração antiga e asperização do esmalte. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

O isolamento do campo operatório foi feito de forma absoluta, do elemento 14 

ao elemento 24, utilizando amarrias nos quatro incisivos e grampos nos primeiros 

pré-molares superiores. Em seguida verificou-se a adaptação do guia de silicone 

(Fig. 06). 
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Figura 06- Isolamento do campo operatório de forma absoluta, grampos nos 

primeiros pré- molares superiores e amarrios nos quatro incisivos. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

O esmalte foi condicionado de forma seletiva com ácido fosfórico a 37% por 

trinta segundos, que foi removido após o tempo determinado com jatos abundante 

de água e a secagem com jatos de ar. O sistema adesivo Single Bond Universal 

Adhesive (3M ESPE, St. Paul, EUA) foi aplicado, com ajuda de um micro pincel por 

vinte segundos de forma ativa e a secagem foi feita com um leve jato de ar por cinco 

segundos e finalmente fotopolimerizado por dez segundos. 

Em seguida, a inserção do material foi realizada com o auxílio de espátulas 

de resina e do guia de silicone, de modo a reconstruir a concha palatina. O guia 

preenchido com o material restaurador foi levado à boca, firmemente posicionado e 

fotopolimerizado por vinte segundos, sendo que a resina de escolha para a 

confecção dessa face foi a CT da Z350xt (3M ESPE, St.Paul, EUA).  

Posteriormente, foi removido o guia para dar continuidade com a restauração 

(Fig. 07), uma rampa de dentina foi executada com a cor A2D da Z350xt (3M ESPE, 

St.Paul, EUA) para igualar a opacidade cervico-incisal, tomando o cuidado de não 

ultrapassar o bisel (Fig. 08).  
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Figura 07- Reconstrução da concha palatina. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Figura 08- Confecção de rampa em dentina. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Além disso, foram utilizadas duas Matrizes de Aço Unimatrix (TDV, 

Pomerode-SC, Brasil) para o auxílio da confecção das faces proximais do elemento 

dental (Fig. 09). 
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Figura 09- Matrizes de Aço utilizadas para auxiliar na confecção das faces 

proximais. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 
Uma vez fotopolimerizada a resina e removidas as matrizes, foram 

empregadas camadas de resina para igualar a altura vestibular utilizando as cores 

A1B e A2B da Z350xt (3M ESPE, St.Paul, EUA). Além disso, foi realizada uma 

caracterização da borda incisal com a resina BT da Z350 xt (3M ESPE, St. Paul, 

EUA) (Fig. 10). Estrias com corantes da Empress Direct Color (Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) foram desenhadas com o objetivo de dar um aspecto mais 

natural (Fig. 11), e finalmente uma última camada de resina da cor MW (OMEGA, 

Tokuyama, Japão) foi acrescentada e fotopolimerizada (Fig. 12). 

 

Figura 10- Resina de corpo utilizada para igualar a altura vestibular e realizar 

caracterização incisal. 
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Fonte: Cardia (2020). 

Figura 11- Desenhos de estrias com corante. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Figura 12- Acréscimo da última camada de resina, resina de esmalte. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Concluída a restauração, foram removidos os excessos e realizado o 

acabamento da mesma com pontas diamantadas FF e Disco de Lixa Sof-Lex Pop 

On - (3M ESPE, St.Paul, EUA), movimentos mandibulares foram avaliados para 

certificar a ausência de contatos prematuros (Fig. 13).  
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Figura 13- Remoção de excessos, acabamento, polimento e avaliação dos 

movimentos mandibulares. 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Sendo assim, com todos os pontos acima citados e avaliados criteriosamente, 

o resultado final foi aprovado pelo paciente, cumprindo suas expectativas (fig. 14). 

 

Figura 14- Resultado final 

 
Fonte: Cardia (2020). 

 

Foi indicado retorno mensal para um repolimento da restauração e, 

posteriormente, retornos semestrais e anuais para avaliação do tratamento 

realizado.  
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3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nos consultórios odontológicos as reabilitações estéticas têm se tornado 

rotina devido ao crescente interesse dos pacientes por procedimentos que 

interferem em sua autoimagem, vaidade e aceitação social (MARTINEZ; CANEDO, 

2017) exigindo assim a perfeição dos trabalhos odontológicos, como no caso aquí 

apresentado, em que o paciente se encontrava insatisfeito com seu sorriso (DA 

SILVA et al., 2018). A contínua busca por tratamentos estéticos favoreceu o 

desenvolvimento de técnicas e métodos restauradores inovadores para assim 

promover mudanças nos dentes e, consequentemente, melhorias no sorriso 

(AZEVEDO et al., 2015).  

Independentemente de dados como faixa etária ou etiologia, o tratamento 

restaurador em dentes anteriores fraturados tem como objetivo restabelecer a 

função, minimizar características como cor, forma e características ópticas da 

estrutura dental até então perdida (KINA et al., 2015).  

Diante do apresentado, juntamente com a busca elevada e constante da 

beleza e harmonia do sorriso nos dias atuais pelos pacientes, observa-se que toda 

essa procura pela estética e saúde dental tem um grande impacto na auto estima 

dos mesmos. E vale ressaltar que, para conseguir a satisfação do paciente, é muito 

importante levar em consideração as informações e gostos do mesmo ao que se 

refere a um belo sorriso (MARTINEZ; CANEDO, 2017). Desse modo, a anamnese e 

exame clínico são fundamentais para o planejamento do tratamento (ARAÚJO et al., 

2019) e assim, posteriormente, definir o material restaurador a ser empregado. 

Os materiais à base de resina evoluíram por conta do desenvolvimento 

tecnológico, visando uma facilidade maior em seu manuseio, além da melhoria em 

sua propriedade física e mecânica, em que seu potencial de ligar a substratos por 

meio dos sistemas adesivos se potencializou (DA SILVA et al., 2018). Deste modo, é 

de suma importância o conhecimento sobre os materiais dentários e sua aplicação 

para conseguir um resultado satistório, o que permite que os profissionais realizem 

procedimentos mais conservadores e menos invasivos, uma vez que possibilita a 

redução da necessidade de desgastes e preparos (ARAÚJO et al., 2019). 

Nos últimos anos, as propriedades ópticas e físicas da resina composta 

chegaram a um ponto onde configuram a “primeira linha”, quando se trata de 

enfoque terapêutico. Em virtude desses avanços, foram ampliadas as indicações 
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para a utilização de resina composta, abrangindo dentes fraturados, dentes 

pigmentados, fechamento de diastema, correção de forma e mal posicionamento 

dental, entre outros (FAHL, 2006). Por outro lado, no mercado de trabalho 

encontram-se também outros materiais, como as cerâmicas odontológicas, por 

exemplo, que oferecem ótimas propriedades estéticas e alta resistência, porém para 

sua execução é preciso um desgaste dental maior, tornando o tratamento mais 

invasivo e contraindicado em casos onde não se têm suficiente estrutura em esmalte 

sadia ou em situações onde a quantidade de estrutura dental está muito 

comprometida, como no caso citado (SOUZA et al., 2002). 

No caso clínico apresentado foi realizada a opção pela restauração com 

resina composta pela técnica direta e, para isso, alguns fatores foram decisivos para 

a escolha do material restaurador, dentre eles: ausência ou pequeno desgaste de 

tecido sadio, menor tempo clínico, podendo ser realizado em uma única sessão, 

baixo custo quando comparado a cerâmicas, material passível de reparo e que 

dispensa etapas de laboratório (ROCHA POMBO, 2020; MARTINEZ; CANEDO, 

2017; DIEGUES et al., 2017; DA SILVA et al., 2018). Não obstante, têm que ser 

consideradas as desvantagens do material que são: a contração de polimerização 

que pode ocasionar trincas e infiltração marginal quando a técnica não é realizada 

corretamente e a baixa estabilidade de cor (ARAÚJO et al., 2019). 

A resina composta é um material que depende cem por cento do operador, 

podendo atingir resultados excelentes, sendo iguais ou melhores do que alguns 

sistemas de porcelana, desde que o profissional tenha entendimento e fundamentos 

da estrutura dental, cor, forma e função para obter um bom resultado (FAHL JR., 

2010). Para tanto, existem diversas técnicas como a técnica da mão livre e a técnica 

da muralha, que podem ser adotadas para auxiliar e facilitar ao profissional na hora 

da confecção das restaurações anteriores. A técnica da muralha de silicone, a qual 

foi utilizada no caso clínico apresentado, proporciona uma cópia fiel da estrutura 

palatina e maior segurança para o profissional, já que apresenta margem de erros 

inferior, proporcionando maior previsibilidade dos resultados (GONÇALVES et al. 

2013) e reduzindo o tempo de trabalho, tornando-se uma técnica mais simples, 

menos complexa, que proporciona um mesmo resultado quando comparada com as 

outras (BLANCO et al., 2018). 

O sucesso clínico, qualidade e longevidade das restaurações são decorrentes 

da competência do profissional, por isso cada etapa da restauração deve ser 
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realizada com o maior cuidado e sem erros. A estabilidade de cor é um fator que 

inquieta tanto o operador como os pacientes, apesar de que os compostos de hoje 

apresentam muito boa estabilidade de cor por dez a vinte anos. Alguns fatores vão 

determinar a expectativa de vida da cor de uma restauração direta, como a dieta do 

paciente e outros hábitos, e cabe ao dentista executar uma boa polimerização, 

acabamento e polimento (FAHL JR, 2010). As características da superfície das 

restaurações são um fator muito importante que, ao serem realizadas de forma 

correta, obtendo superfícies e margens lisas, minimiza o risco de adesão de biofilme, 

o que pode levar à cáries recorrentes e/ou irritação gengival; dá conforto para o 

paciente, o que também vai promover a estética final, proporcionando uma anatomia 

adequada e brilho, imitando o esmalte natural do dente (CAN SAY et al., 2014). 

 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Concluímos que, com a evolução da composição dos materiais, a base de 

resina composta e desenvolvimento de técnicas, este material está se tornando cada 

vez mais acessível ao profissional, oferecendo um material mais resistente, mais 

estético e mais duradouro, desde que seja executado e indicado da forma correta. O 

caso clínico relatado demonstra que restaurações de Classe IV em dente anterior 

pela técnica direta com apenas pequenos desgastes da estrutura dental, oferecendo 

um preparo mais conservador, podem alcançar resultados finais satisfatórios e 

estéticos excelentes, porém depende da habilidade e conhecimentos do profissional. 
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