
CLÍNICA

www.jornalden tistry.pt14

RESTABELECIMENTO ESTÉTICO E FUNCIONAL NUMA 
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR: A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO

1 Dr. André Lima Roque 
2 Mestre Rosana Mendes 

3 Prof. Doutor Fernando Almeida

Introdução

O sorriso é uma das formas de comunicação mais pode-
rosas do mundo, transmite saúde, bem-estar e alegria. 

Face às exigências impostas na atualidade, e por uma cres-
cente preocupação com a Saúde Oral e com a Estética Dentá-
ria, é cada vez mais exigido do médico dentista tratamentos 
reabilitadores de excelência (Gurel, 2003). 

O aumento da procura de tratamentos estéticos pelos 
pacientes, associado ao desenvolvimento tecnológico dos 
sistemas adesivos, resinas compostas e cerâmica, favore-
cem a possibilidade de reabilitar a cavidade oral por meio 
de tratamentos extremamente conservadores e duradouros 
(Pena et al., 2009).

O sucesso de uma reabilitação oral irá depender de um 
correto diagnóstico e um adequado plano de tratamento. No 
presente artigo são mostradas duas ferramentas: encera-
mento de diagnóstico e Mock up. Estes dois procedimentos 
foram a base de diagnóstico e plano de tratamento na reso-
lução de um caso clínico de edentulismo parcial e desgaste 
dentário generalizado. 

A reabilitação de dentes com desgaste severo aponta van-
tagens na indicação de técnicas minimamente invasivas que 
podem ser representadas pelas restaurações semi-diretas 
com resinas compostas. Na área da dentisteria, o sinergis-
mo entre o enceramento e o mock-up permite ao médico 

dentista realizar restaurações conservadoras a partir de uma 
chave de silicone transparente (permite a passagem de luz), 
que vai auxiliar na forma e contorno das mesmas, oferecen-
do-lhe uma previsão mais precisa do resultado funcional e 
estético final (Barrantes et al., 2011)

Descrição do caso clínico
Paciente de 48 anos, sexo feminino, compareceu a uma 

consulta de diagnóstico na Clínica Médica Dentária Prof. Fer-
nando Almeida, nos Carvalhos. A paciente referiu insatisfa-
ção estética e dificuldade mastigatória pela falta de dentes 
posteriores e sensibilidade dentária. Foi realizado exame 
clínico e radiográfico, com recurso a meios auxiliares de 
diagnóstico, como: ortopantomografia, fotografias extra e 
intraorais. Foi diagnosticado edentulismo parcial posterior e 
desgaste dentário generalizado dos dentes presentes. Nes-
te caso, podemos afirmar que o desgaste é multifatorial, 
sendo identificados três fatores chave neste desgaste: 1) 
Edentulismo posterior, que provocou sobre-função dos den-
tes anteriores, favorecendo o seu desgaste. 2) Erosão ácida 
(química) do esmalte: pelos hábitos alimentares da pacien-
te ao longo de décadas, que referiu ser viciada em saladas 
com uso extremo de limão diariamente. 3) Bruxismo, hábito 
parafuncional inconsciente de forma excêntrica, favorecido 
pela rotação anterior da mandíbula.

A paciente apresentava exposição dentinária na face pala-
tina e bordos incisais (<2mm), pelo que se pode classificar 
com perda de estrutura dentária Classe III segundo a classifi-
cação de ACE, como se pode observar nas figuras (FIG. 1 a 4). 

Perante um caso de edentulismo posterior e desgaste 
dentário generalizado é necessário: 

1 - Análise clínica e radiográfica;
2 - Impressões de boa qualidade para posterior estudo 

protético nos modelos de estudo;
3 - Arco facial para posterior montagem dos modelos em 

articulador;
4 - Registo de mordida em posição de intercuspidação 

máxima e posição de relação cêntrica ;
5- Registo fotográfico intra e extraoral, para toda a docu-

mentação do caso, estudo e posterior comunicação com os 
técnicos de prótese e com o próprio paciente; 

Após a recolha de todos os dados e aceitação do paciente 
para iniciar a fase de estudo, foram enviados os modelos 
montados em articulador e todo o registo fotográfico para o 
técnico de prótese, com quem foi discutido o caso clínico. Foi 
efetuado o enceramento de diagnóstico com a nova DVO e 
as respetivas guias de silicone.

O sorriso, ao longo dos anos, pode ser afetado por diferentes fatores. Neste artigo descrevemos um caso clínico de uma paciente de 48 anos de idade, com comprometimento estético 
e funcional provocado por um desgaste dentário anterior por diversos fatores: 1) Perda precoce de dentes posteriores, a falta do apoio posterior provoca uma sobre-função dos 
dentes anteriores, favorecendo o seu desgaste; 2) Erosão ácida do esmalte, pelos hábitos alimentares da paciente ao longo de décadas); 3) Hábitos parafuncionais, como 
o bruxismo.

Casos clínicos de desgaste generalizado são caracterizados muitas vezes pela perda de dimensão vertical da Oclusão (DVO), que implica na sua maioria a realização de reabilitações 
totais, desde logo conotadas de extrema dificuldade. Neste artigo demonstra-se que desde que sejam respeitados todos os passos de diagnóstico e plano de tratamento a “reabilitação 
total” se torna mais fácil, segura e previsível, com base num planeamento reverso multidisciplinar.

RESUMO

Fig. 1. Fotografia frontal inicial. Fig. 2. Pormenor bordos incisais. Fig. 3. Pormenor faces palatinas.
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Fig. 6. Análise gengival em sorriso.

Fig. 9. Chave de silicone transparente usada na técnica de restaurações 
semi diretas.

Fig. 4. Pormenor bordos incisais. Fig. 5. Ortopantomografia.

Fig. 7. Fotografia pós alongamento coronário. Fig. 8. Controlo três meses após cirurgia de alongamento coronário.

Fig. 10, 11, 12 e 13. Passos das restaurações semi diretas.  Fig. 13 Restaurações definitivas superiores e inferiores e o molde ferulizado.
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Fig. 14. Ferulização dos pilares. Fig. 15 e 16. Foto intraoral e de sorriso finais.

O plano de tratamento incluiu uma fase cirúrgica pré pro-
tética, cirurgia periodontal de alongamento coronário, de 
forma a corrigir a desarmonia gengival (FIG. 6, 7 e 8), fase 
cirúrgica que correspondeu à colocação dos implantes nas 
regiões edêntulas posteriores; e uma fase protética , esta 
última dividida em 2 fases: temporária para teste da nova 
DVO e a fase definitiva. 

Na fase cirúrgica, foi feita a extração e colocação imedia-
ta de um implante para substituir a zona edêntula do #16 
(devido a uma fratura vertical), seguida de oito implantes 
para substituição de dentes perdidos nas restantes regiões 
edêntulas posteriores. 

A nova DVO abriu espaço para reabilitação, que permi-
tiu o recobrimento palatino e vestibular (dentes maxilares) 
e recobrimento vestibular (dentes mandibulares) e assim 
diminuir a mordida profunda. Durante a fase protética tem-
porária foi feito um provisório de longa duração em resi-
na, ancorado nos dentes remanescentes anteriores e pos-
teriores e pilares de cicatrização dos implantes. De salientar 
ainda que o enceramento de diagnóstico também foi usado 
como guia de orientação para a colocação dos implantes.

Por motivos económicos a reabilitação final foi realizada 
com resina composta, pela técnica semi direta a partir do 
enceramento nos dentes anteriores e coroas em cerâmica 
sobre os implantes. A técnica de restaurações semi direta  
está ilustrada nas imagens (Fig. 10, 11, 12, 13).

Após finalizadas as restaurações dos dentes remanescen-
tes foram feitas impressões definitivas com os pilares de 
transferência ferulizados, como se vê na imagem (Fig. 14). 
Foram pedidas as coroas em cerâmica sobre os implantes à 
cor dos dentes agora restaurados. 

Discussão
O mock up  é um meio de diagnóstico de elevada impor-

tância. Por um lado é útil na “educação” do paciente, pelo 
seu poder demonstrativo. Por outro é essencial na avaliação 
do estado clínico pelo médico dentista na análise estética e 
funcional, avaliação do impacto da nova oclusão e confor-
to em casos de aumentos de DVO. (Magne e Belser, 2002).  
Neste caso, a partir do enceramento, foi feito o mock up em 
resina bisacrílica, que esteve em teste  durante três meses, 
tempo suficiente para a análise estética  e funcional.  Passa-
do esse período e após aceitação da paciente, foi efetuada a 
reabilitação definitiva.

No presente caso  clínico, para além da análise estética e 
funcional, o enceramento também serviu de guia cirúrgico 
no alongamento coronário, de forma a corrigir a desarmonia 
gengival, e como guia na  orientação protética dos implantes 
(guia cirúrgica feita por duplicação do enceramento aprova-
do). Sendo já descrita a segurança e previsibilidade do uso 
de guias cirúrgicas para as cirurgias em casos de reabilita-
ções complexas.

Fig. 17 e 18. Fotografias extra orais inicial e final.
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Conclusão 
Uma fase de diagnóstico exigente e completa aumenta 

a fiabilidade do trabalho do médico dentista, assegurando 
uma margem de erro mínima ou praticamente nula. 

Tanto o enceramento como o mock-up são ferramentas 
importantes para a obtenção de sucesso clínico, podendo 
considerar-se de especial valor em  tratamentos que incluem 
reabilitações complexas. n


