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1) Resumo 

A estética dental tem se tornado essencial nos últimos anos. Assim, o objetivo neste 

estudo foi relatar o restabelecimento da harmonia do sorriso através da associação 

de clareamento dental e faceta direta com resina composta. Paciente gênero 

feminino procurou a clínica de odontologia da UNAERP com queixa de 

escurecimento dos elementos dentais. Após exame clínico e radiográfico observou-

se a presença de escurecimento generalizado dos elementos dentais (cor A3), com 

destaque para o dente 21 que apresentava tratamento endodôntico. Foi realizada a 

obtenção de modelos de gesso para a confecção de moldeiras para clareamento 

caseiro e estudo do caso. Foi realizado clareamento dentário caseiro com peróxido 

de carbamida 16% durante 8 horas por 15 dias. Como houve relato de tentativa de 

clareamento interno no dente 21 sem sucesso, após a realização de clareamentos 

dos demais dentes das arcadas superior e inferior indicou-se a realização de faceta 

direta com resina composta para o dente 21. Para tanto, foram isolados dos dentes 

13 ao 23 com lençol de borracha para dar o início a confecção da canaleta 

orientadora na região cervical supra gengival, circundando toda a face vestibular, 

passando pela mesial e distal do dente sem romper as proximais do mesmo 

facilitando a delimitação do contorno gengival.  Posteriormente foi realizado o 

condicionamento ácido do esmalte e aplicação do sistema adesivo universal. Em 

seguida foi iniciado o acréscimo incremental de resina composta para dentina, 

seguido da resina para esmalte no dente 21, confeccionando-se a faceta. Após 24 

horas foi realizado o acabamento e polimento com pontas diamantadas F e FF, 

borrachas abrasivas, discos abrasivos e feltro com pasta diamantada. Conclui-se 

que o clareamento associado à faceta direta com resina composta constitui uma 

excelente opção para restabelecimento da estética do sorriso. 

 

2) Introdução 

Atualmente a procura pelo tratamento odontológico na recomposição da 

saúde bucal envolve também a busca por um sorriso esteticamente harmônico. O 

sorriso é de suma importância para uma pessoa perante a sociedade, influenciando 

tanto o lado social quanto o profissional (MARSON; KINA, 2010) e estando o padrão 

estético atual representado por dentes brancos, bem contornados e corretamente 

alinhados (SOARES et al., 2008).  



Como os dentes anteriores exercem fundamental influência na estética facial 

(STOOL et al., 2009), alterações, mesmo que sutis, em características como a cor, 

forma, tamanho, textura e brilho destes elementos dentais podem comprometer a 

harmonia do sorriso (BERTOLINI et al., 2011).  

Dentes tratados endodonticamente frequentemente apresentam coloração 

alterada, principalmente em decorrência de manchamento intrínseco advindo de 

produtos de degradação sanguínea ou proteica (PLOTINO, 2008; ZIMMERLI et al., 

2010). Nestes casos, a descoloração dental ocorre devido à formação de produtos 

cromogênicos quimicamente estáveis, que consistem em moléculas orgânicas de 

cadeia longa no interior dos túbulos dentinários (ZIMMERLI et al., 2010). 

Alterações de cor nos elementos dentais podem ser decorrentes da 

presença de pigmentos no interior do esmalte ou da dentina, incorporados durante o 

processo de formação do elemento dental ou após a erupção do mesmo (DAHL; 

PALLESEN, 2003), ou ainda serem adquiridas do meio pelo contato da superfície 

dental com substâncias corantes como café, tabaco e acúmulo de biofilme (WATTS; 

ADDY, 2001; ZIMMERLI et al., 2010). A cor do dente é decorrente de uma 

combinação de fenômenos ópticos (JAHANGIRI et al., 2002), sendo essencialmente 

determinada pela associação entre a coloração da própria estrutura dental e os 

pigmentos intrínsecos e extrínsecos aderidos ou incorporados ao dente (WATTS; 

ADDY, 2001). 

Com o objetivo de favorecer a estética de pacientes que apresentam dentes 

vitais ou não vitais escurecidos, o clareamento dental é uma técnica simples e de 

baixo custo, muito procurada pelos pacientes nos consultórios odontológicos 

(HAYWOOD, 1997). Para o êxito do clareamento dental é de suma importância obter 

informações sobre os motivos que levaram ao manchamento do dente e também ter 

conhecimento dos diversos produtos clareadores, suas técnicas e resultados sobre a 

estrutura dentária (FRANCCI et al., 2010).  

Em casos de persistência da alteração de cor após o clareamento, a 

associação de técnicas estéticas pode ser proposta, com objetivo de favorecer a 

harmonia do sorriso. As facetas diretas com resina composta e as indiretas 

cerâmicas são estratégias restauradoras para dentes que apresentam restaurações 

deficientes, alterações de forma e dentes não vitais escurecidos, cujo manchamento 

resiste ao clareamento (CARDOSO et al., 2011). O recontorno estético com facetas 

de resina composta apresenta algumas vantagens quando comparado às 



restaurações indiretas. A técnica clínica empregada é mais rápida, segura e eficaz, 

dispensa etapas laboratoriais, já que não requer a confecção de provisórios nem 

moldagem e, consequentemente, apresentam menor custo em relação às cerâmicas 

(MANGANI et al., 2007). 

Visto que os tratamentos estéticos estão exigindo aperfeiçoamento 

profissional é essencial o conhecimento do protocolo adequado e seus passos 

clínicos para a realização do procedimento com critério para o favorecimento da 

longevidade do tratamento. 

 
 

3) Objetivo 

O objetivo neste estudo foi relatar um caso clínico de clareamento dental 

associado à faceta direta com resina composta no restabelecimento da estética do 

sorriso. 

  

4) Desenvolvimento 

Paciente, gênero feminino, 42 anos, compareceu à clínica odontológica da 

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), com queixa de escurecimento dental 

generalizado com destaque para o elemento 21.  

No exame clínico e radiográfico, foi constatado tratamento endodôntico 

satisfatório do dente 21 e escurecimento do mesmo, além de manchamento 

generalizado dos demais elementos dentais.  

Após registro de cor, foram obtidos modelos de estudo, através da 

moldagem das arcadas superior e inferior, para a confecção das moldeiras para 

clareamento. 

Devido ao fato da paciente ter relatado a tentativa da realização de 

clareamento interno no dente 21 sem sucesso, optou-se pela realização da técnica 

caseira de clareamento, com peróxido de carbamida 16% (Whiteness Perfect, FGM) 

por 15 dias. Após a finalização do procedimento observou-se o clareamento dos 

elementos dentais, entretanto com permanência do manchamento do elemento 21. 

Quatorze dias após a finalização do clareamento foi realizada a confecção 

de faceta direta com resina composta no elemento dental 21. Primeiramente, foi 

realizada a seleção de cor da resina composta pela técnica da inserção de uma 

porção do material sobre o dente adjacente.  



Depois de selecionada a cor do elemento dental (A1), foi realizado o 

isolamento absoluto modificado do campo operatório, envolvendo a bateria de 

dentes anteriores superiores. 

Após o isolamento do campo operatório, foi realizado o desgaste da 

estrutura dental em nível de esmalte e dentina. Primeiramente foi confeccionada 

uma canaleta de orientação com ponta diamantada esférica (#1012) em alta-

rotação, sob refrigeração, delimitando as margens do preparo. 

Posteriormente, foi realizado o desgaste em nível de dentina, 

acompanhando a curvatura da face vestibular do elemento dental com ponta 

diamantada (#2135) além da remoção do remanescente de resina composta da 

restauração antiga de classe IV que envolvia as faces mesial, vestibular e palatina.  

Efetuou-se o condicionamento do esmalte com ácido fosfórico 37% durante 

30 segundos, lavagem com água durante o mesmo tempo do condicionamento e 

secagem com papel absorvente.  

Depois disso, foi feita a aplicação do sistema adesivo – Scotchbond 

Universal (3M, St. Paul, MN, EUA) em duas camadas (Figura 12), seguidas de jato 

de ar e fotoativação por 10 segundos com unidade fotopolimerizadora (Ultraled, Dabi 

Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil).  

Foi feito acréscimo inicial de resina composta (Filtek Z350 XT A1E, 3M, St, 

Paul, MN, EUA) para restabelecimento da face palatina e fotoativação por 20 

segundos, de acordo com as instruções do fabricante.  

Depois disso, a resina composta Z350 XT na cor A1B foi selecionada e 

aplicada em incrementos para restabelecimento da porção de dentina.  

Após a finalização da restauração da dentina, a resina composta Z350 XT na 

cor CT (Clear translucent) foi empregada para o restabelecimento da porção 

correspondente ao esmalte.  

Sete dias após o procedimento descrito, a paciente retornou para 

acabamento e polimento das restaurações com borrachas abrasivas, discos e pasta 

diamantada com feltro, a fim de proporcionar lisura e brilho às restaurações.  

Após a realização do acabamento e polimento os dentes foram enxaguados 

e o procedimento finalizado. 

 

5) Resultados 



A realização de clareamento associado à faceta de resina composta direta 

possibilitou o restabelecimento da estética. 

 

6) Considerações finais 

Pelo caso apresentado pode-se concluir que a associação de clareamento 

dental à faceta direta de resina composta constitui uma opção segura e eficaz para o 

restabelecimento da estética do sorriso. 
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