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 INTRODUÇÃO 

Dentre os fatores que podem interferir na estética do sorriso encontram-se as 

anomalias dentárias, que podem ser classificadas em anomalias de número, tamanho, 

estrutura e forma
1
. A presença de dentes conóides no segmento anterior da boca 

apresenta-se como um dos problemas que interferem negativamente na harmonia do 

sorriso
2
. Dentes conóides são considerados, na dentição normal, uma microdontia 

isolada, já que, na maioria das vezes, o incisivo lateral superior é mais frequentemente 

afetado. A coroa apresenta-se sob a forma de cone e a raiz comumente com seu 

comprimento normal
1
. 

 A análise estética do sorriso deve abranger vários aspectos, desde os segmentos 

mais amplos, como a composição facial, até os mais específicos, como as características 

de morfologia dental
3
. De qualquer maneira, basta que uma entre estas relações seja 

afetada para que o sorriso se torne esteticamente desagradável
4
.  

Os dentes conóides acometem aproximadamente 8,4% da população, sendo mais 

prevalente em mulheres, apresentando maior incidência na dentição permanente e no 

hemiarco superior esquerdo. Esta anomalia dentária é resultante de uma herança 

autossômica dominante que desencadeia a mineralização apenas do lóbulo médio dos 

incisivos laterais. Foi observado que, tanto os incisivos laterais conóides, quanto as 

agenesias são diferentes expressões de um mesmo gene autossômico dominante
5
.  

Uma solução simples, efetiva e notavelmente prática de tratamento das 

desarmonias de forma e tamanho dental, e dos diastemas ligados aos incisivos laterais 

conóides, é o tratamento restaurador adesivo direto, utilizando resinas compostas 

adequadas para esmalte e dentina. Este procedimento tem, como características, a 

conservação de estrutura dental, menor tempo de tratamento, reversibilidade do 

tratamento e possível acréscimo ou diminuição do material, se necessário.  

O presente trabalho tem como objetivo mostrar um caso clínico onde o paciente 

foi submetido a clareamento dental e posterior reanatomização de incisivos laterais 

conóides com resina composta pela técnica direta. 

 



RELATO DO CASO CLÍNICO 

Paciente gênero masculino, 29 anos compareceu a clínica de odontologia da 

Universidade Potiguar, queixando-se da estética do seu sorriso. Clinicamente os seus 

incisivos laterais (12,22) apresentavam-se hígidos, mas com modificação na forma e 

tamanho (conóides), além de apresentar coloração amarelada em todos os elementos 

dentários (figura 1).  

Figura 1 – Foto inicial. 

Inicialmente foi feito planejamento, e exposto ao paciente as opções de 

tratamento, que junto com o mesmo optou-se pela reanatomização dos elementos 

dentários 12 e 22 com o uso de resina composta pela técnica direta usando a guia de 

silicone. Pela grande insatisfação do paciente com a coloração de seus dentes o passo 

inicial do tratamento foi o clareamento de consultório com associação do caseiro 

(POLAOFFICE 35% e POLANIGHT 22%) (figuras 2,3,4). 



Figura 2 – Profilaxia 

Figura 3- Barreira gengival para clareamento dental. 



Figura 4 – Clareamento de consultório com POLAOFFICE 35% 

Realizou-se a moldagem do paciente com alginato (geltratate) e confecção do 

modelo em gesso (durone IV verde) para posterior enceramento de diagnóstico. Logo 

após, foi confeccionada a guia de silicone para auxiliar no contorno e forma da palatina 

dos conóides. Dez dias após do término do clareamento caseiro, foi solicitado ao 

paciente que retornasse a clínica para dar início a reanatomização dos seus incisivos 

laterais conóides (figura 5).  

Figura 5- Resultado após 10 dias de clareamento caseiro. 



O primeiro passo foi a profilaxia em baixa rotação com pedra pomes e água, 

afim de eliminar agente contaminantes (figura 6). Com a ajuda da escala VITA foi feita 

a seleção de cor seguido o isolamento semi-absoluto (figura 7).  Desgastes adicionais 

foram necessários, pois os incisivos laterais encontravam-se mais vestibularizados e 

sem espaço suficiente para a restauração (figura 8).  

Figura 6 – Profilaxia com pedra pomes e água. 

Figura 7 – Isolamento semi-absoluto. 



Figura 8 – Desgastes adicionais. 

Os laterais conóides ganharam 1mm de espaço, e para controle do desgaste foi 

utilizado um compasso de ponta seca (figura 9).  Feito isso a guia de silicone foi testada 

nos dentes, iniciando em sequência o início do procedimento com o sistema adesivo: 

condicionamento com ácido fosfórico a 37% a 15 segundos em esmalte (figura 10), 

lavagem, secagem, aplicação do sistema adesivo Stae (SDI, Austrália): primeira camada 

(figura 11), secagem, segunda camada, secagem e fotoativação por 20 segundos.  

Figura 9 – Medição com compasso de ponta seca. 



Figura 10 - Condicionamento com ácido fosfórico a 37% a 15 segundos em esmalte.  

Figura 11 - Aplicação do sistema adesivo Stae (SDI, Austrália). 

O primeiro incremento de resina (Resina Nanohíbrida Luna, SDI, Austrália) foi 

colocado sobre a guia de silicone para reconstruir a parede palatina (EA1) com 

fotoativação por 40 segundos (figura 12). A segunda camada de resina foi acrescentada 

sobre a de esmalte (DB1) para construção da dentina artificial. A última camada de 

resina (EA1) foi colocada sobre o preparo. Todos os incrementos foram feitos com o 

auxílio de espátulas e pinceis para obter melhor naturalidade da superfície dental. 



Excessos foram removidos com bisturi número 12 e pontas diamantadas. O isolamento 

foi removido e checagem da oclusão foi feita com movimento de protrusão e 

lateralidade. 

Figura 12 - O primeiro incremento de resina (Resina Nanohíbrida Luna, SDI, Austrália).  

Figura 13 – Aspecto final sem polimento.  



Na visita seguinte realizou-se acabamento e polimento com discos Sof lex (3m 

ESPE) da granulação maior para a menor, brocas de acabamento para resina (KG 

Sorensen) e polimento com disco de feltro (Diamond FGM) e pasta de polimento. 

Figura 14 – Resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Diante do trabalho apresentado, podemos concluir que o uso de resinas 

compostas em restaurações estéticas para reanatomização de dentes conóides é um meio 

eficiente, assim como o clareamento dental, pois ambos são opções de tratamento 

estético viável e eficaz. A evolução dos matérias restauradores diretos dão a 

possibilidade de transformação imediata ao sorriso influenciando positivamente na auto 

estima e vida social do paciente. Por isso, é importante ressaltar a importância de 

considerar todos os tratamentos disponíveis para que se possa escolher a melhor opção, 

levando em consideração também a opinião do paciente, pois o resultado do 

planejamento implica diretamente no sucesso do tratamento reabilitador estético. 
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