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Nos anos 80 os maiores nomes da Odontologia Reabilitadora no Brasil estavam relacionados com 
a periodontia e a prótese. As reabilitações eram normalmente feitas com grandes próteses fixas de 
metal e porcelana suportadas por poucos pilares tratados endodonticamente e periodontalmente. 
Os pacientes de sorte e de poder aquisitivo alto acessavam esse tratamento como alternativa à 
prótese total. Entretanto, em muitos casos problemas precoces ocorriam como: lascamentos, 
retornos de infecções periodontais e periapicais, fraturas de raiz, comprometendo o trabalho. 

Analisando os dados de hoje, podemos concluir que pacientes com poucos pilares dentais são 
orientados para a Reabilitação através de próteses protocolo sobre implantes, resultando em 
maior durabilidade, previsibilidade e conforto. As grandes próteses de dez e doze elementos 
sumiram do nosso dia-a-dia, facilitando a vida de todos, pacientes e dentistas. Por outro lado, 
uma legião de pessoas quer se prevenir deste destino pouco atraente. Ajudados pelas melhoras 
nas ações de saúde bucal os pacientes estão cada vez mais conscientes de que nada é melhor, 
mais funcional e bonito que os próprios dentes. Mesmo que isso signifique dentes restaurados.

 

A Reabilitação oclusal e estética assume um papel preventivo e curativo. Reabilitar a oclusão 
significa acrescentar material em todos os dentes posteriores para aumentar a Dimensão Vertical 
de Oclusão, a mordida. Essa medida permite que cada dente posterior receba um “capacete” 
de proteção feito com uma espessura adequada que pode resistir às forças oclusais funcionais 
e para-funcionais. O lado preventivo é evitar que os dentes se abram com fraturas longitudinais, 
típicas em pré-molares superiores e molares. Essas fraturas ocorrem quando a intercuspidação 
oclusal fica profunda e as guias de proteção pelo canino desaparecem. O início de tudo isso é 
uma pequena trinca invisível que progride com ou sem cárie para dor, posteriormente endodontia 
até a fratura.  Nos casos de perda lenta da D.V.O. ocorre extrusão do bloco ósseo, então as 
medidas dos terços da face não ajudam a estabelecer parâmetros para o tratamento. Exceção 
pode ser feita para pacientes braquiocefálicos que possuem um grande afundamento ósseo.

O desenvolvimento das resinas fotopolimerizadas nos permite dizer que hoje elas são duas vezes 
melhores que suas antecessoras dos anos 90. Mais formadores de opinião entendem que o 
melhor material para restaurar a oclusão deve permitir algum desgaste como forma de proteção 
do suporte (raiz e osso) e da articulação (elementos envolvidos com a ATM). Talvez por isso 
as reabilitações do passado durassem tão pouco. Além das melhores propriedades, o jeito de 
fazer e pensar resinas foi completamente modificado e amadurecido. Assim, com as incríveis 
vantagens das resinas de boa qualidade bem executadas e em adequadas DVO, os tratamentos 
podem durar 15 anos. Também, a técnica pode ser utilizada em clientes de menor idade que 
estão desgastando seus dentes por algum motivo como forma de prevenção e manutenção da 
estética. Finalmente posso dizer a todos vocês leitores: BEM VINDOS AO MARAVILHOSO MUNDO 
DAS RESINAS DE QUALIDADE.
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Fotos do caso:

Figura 04 - Resultado dos dentes anteriores restaurados com reconstruções 
diretas de resina Charisma® Diamond (Kulzer) em cores claras e translúcidas 
para aumentar a naturalidade. Esse tratamento passou por uma etapa de 
provisórios para aprovação do formato final dos dentes pela paciente.

Figura 03 - Esta jovem de 30 anos desgastou seus dentes com forte erosão 
química. Cansada de ir ao dentista refazer restaurações anteriores que 
vivem caindo ela procura por algo mais bem planejado. Nesse caso, o 
aumento da DVO permitirá restaurações mais espessas e duráveis, num 
conceito de oclusão mutuamente protegida.

Figura 02 - Vinte e seis restaurações de resina composta Charisma® 
Diamond (Kulzer) foram feitas com técnicas e conceitos evoluídos em um 
curto espaço de tempo. 14 inferiores e 12 superiores. Todo o trabalho foi 
baseado no projeto de cera dos modelos montados em articulador. 

Figura 01 -  Planejamento da nova DVO para um garoto de 16 anos, padrão 
esquelético 3, que está desgastando cada vez mais seus dentes por atrição. 
A medida do central já é negativa, o que quer dizer que largura é maior que 
altura em 0,5 mm. Nesse caso um aumento considerável de 4,0 a 5,0 mm 
será necessário para devolver as medidas corretas aos dentes anteriores 
superiores e inferiores.
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Figura 05 - Teste de fluorescência das restaurações e da Resina Charisma® Diamond (Kulzer) bastante natural comparada à fluorescência dos dentes 
inferiores cor B1 VITA. As melhores propriedades mecânicas e a  alta fluorescência dessa resina permite maior mimetismo de cor (igualdade com os 
nuances do dente), brilho, naturalidade, motivos que me fizeram escolher como  primeiro material de trabalho.


