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Resumo 
A odontologia estética encontra-se em contínuo progresso e tem sido cada vez mais praticada nos últimos anos em 

virtude dos procedimentos adesivos e do desenvolvimento de materiais restauradores que buscam a reprodução das 

características naturais das estruturas dentais. Nas diversas possibilidades disponíveis e apresentadas para essa 

indicação encontram-se às facetas diretas com resina composta, um procedimento rápido, conservador em relação às 

facetas indiretas e que permite um resultado estético imediato. Essa técnica restauradora se vale do desgaste da face 

vestibular do dente, especialmente do esmalte dentário e sua posterior substituição por material restaurador capaz de 

simular a estrutura dental perdida. Como observado para todo o procedimento restaurador a obtenção de resultado 

satisfatório requer treinamento do profissional e conhecimentos técnicos. Desta forma, o presente trabalho apresenta 

através de uma revisão de literatura uma explanação sobre os aspectos concernentes à realização de faceta direta com 

resina composta em dente anterior desvitalizado e escurecido, enfatizando os cuidados para a obtenção de um 

procedimento satisfatório sob o ponto de vista estético e funcional.  

 
Palavras-chave: Estética; facetas diretas; resina composta. 

 

 
Abstract 
The cosmetic dentistry is in continuous progress and has been increasingly practiced in recent years due to the 

adhesive procedures and the development of restorative materials who seek the reproduction of natural characteristics 

of the dental structures. In the various possibilities available and presented for this indication are at direct composite 

resin veneers, a quick procedure, conservative in relation to indirect and facets which allows an immediate esthetic 

result. This restorative technique if the vestibular tooth side wear, especially dental enamel and its subsequent 

replacement by restorative material able to simulate the lost tooth structure. As noted for any restorative procedure to 

obtain satisfactory result requires professional training and technical knowledge. Thus, the present work presents a 

literature review an explanation on the aspects concerning the realization of direct facet with composite resin in 

anterior tooth devitalized and darkened, emphasizing the care to obtain a satisfactory procedure under the aesthetic 

and functional point of view. 

 

Keywords: Aesthetic; direct veneers; composite resin. 
______________________________________________________________________ 

 

1. Introdução 

 
O conceito de estética é altamente 

subjetivo relacionado a fatores sociais, 
culturais e psicológicos que se alteram em 
função do tempo, dos valores de vida e da 
idade do indivíduo. Desta forma, não se 
pode estimar o quanto alterações em 
dentes anteriores podem afetar cada 
indivíduo de forma definitiva ou 
generalizada. Mas sabe-se que devido a 
sua posição no arco, os dentes anteriores 
exercem um papel fundamental na estética 
do sorriso e, sendo assim, qualquer 
alteração pode ser facilmente percebida 
pelo observador, agindo como um 

determinante na avaliação estética do 
sorriso (SOUZA, 2008).  

 Devido a isto, a avaliação das 
expectativas do paciente e o entendimento 
das possíveis soluções terapêuticas 
desempenham um papel fundamental no 
planejamento do tratamento restaurador 
(CUNHA, 2013). 

Um exemplo típico e recorrente 
são as alterações de cor dos dentes 
anteriores que acarretam maior impacto 
estético nos dentes anteriores devido a sua 
maior visibilidade no momento de sorrir e 
de se comunicar, especialmente as 
causadas em decorrência de tratamentos 
endodônticos ou de traumatismos 
(alteração de cor intrínseca) (OLIVEIRA; 
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GOMES; ZAIA; SOUZA; FERRAZ, 
2006).  

Nos casos de escurecimento 
dental, o clareamento com peróxidos é a 
primeira opção de tratamento, por se tratar 
de uma escolha conservadora e eficiente. 
No entanto, em alguns casos essa 
terapêutica não restitui a cor original do 
dente, necessitando a utilização de outra 
forma de tratamento, mais invasivo 
(CARDOSO et al., 2011).  

Uma segunda alternativa para 
reverter a alteração de cor é a confecção 
de faceta estética direta possível graças ao 
avanço das técnicas adesivas e das resinas 
compostas disponíveis (SILVA, 2011).    

Por definição, as facetas estéticas 
são restaurações parciais que objetivam 
recobrir superfícies vestibulares e 
proximais dos dentes para melhorar a 
estética e função. Em determinados casos 
recobrem também as bordas incisais dos 
dentes anteriores, superiores e inferiores 
(SIMÃO JÚNIOR et al., 2011), podendo 
ainda serem de dois tipos: diretas 
(realizada pelo próprio cirurgião-dentista) 
ou indiretas (apresenta etapa laboratorial).  

As facetas diretas de resina 
composta surgiram como alternativa 
conservadora às facetas indiretas, 
oferecendo a vantagem de um resultado 
imediato ao paciente, necessitando 
normalmente de uma única sessão para 
sua confecção, a depender da habilidade 
do profissional e do numero de dente 
envolvidos. Apresentam ainda como 
vantagem a possibilidade do cirurgião-
dentista poder controlar a cor e a forma 
dos dentes restaurados e, mesmo, fazer 
ajustes posteriores, caso haja necessidade; 
além de apresentarem baixo custo em 
relação à modalidade indireta. Levando-se 
em consideração a longevidade das 
facetas, há relatos que as facetas tem uma 
durabilidade clínica em torno de 10 anos 
(MEDEIROS et al., 2009).  

Apesar de ser um procedimento 
relativamente simples, o sucesso da 
confecção da faceta realizada com resina 
composta está relacionado intimamente à 
correta indicação e execução clínica de 
cada etapa. Sendo assim, o objetivo do 
presente tratabalho é apresentar uma 
revisão de literatura que trata dos aspectos 
relevantes relacionados ao protocolo 

clínico de confecção de faceta direta em 
resina composta em dentes com 
escurecimento dental a fim de se obter 
sucesso no procedimento.  

 
2. Desenvolvimento 
 

2.1 Facetas diretas e suas 
indicações 
 

A utilização das facetas para 
modificação da estética do sorriso não é 
um recurso atual, já na década de 30, 
Charles Pincus cimentava laminados de 
porcelana nos dentes anteriores, através da 
aplicação de pó adesivo para dentaduras 
em atores de Hollywood durante as 
filmagens. O inconveniente da técnica era 
o tempo curto de duração dessas facetas 
devido à falta de um sistema adesivo 
capaz de agrupá-las de forma definitiva à 
estrutura dentária (BISPO, 2009). Com o 
aparecimento da técnica do 
condicionamento ácido do esmalte e 
mesmo da porcelana, bem como, do 
avanço dos sistemas adesivos, 
proporcionaram o uso mais eficaz das 
facetas estéticas, com consequente 
aumento da sua longevidade (BISPO, 
2009; SOUZA, 2008). 

Apesar da progressão das cerâmicas 
e da perspectiva de adesão à estrutura 
dentária, permanecia a grande 
desvantagem associado à técnica, ou seja, 
o seu alto custo. O problema começou a 
ser solucionado com o advento e melhoria 
das resinas compostas, principalmente as 
fotopolimerizáveis, que permitiram a 
confecção de facetas estéticas diretamente 
sobre a superfície vestibular do dente, de 
forma mais rápida, com maior preservação 
da estrutura dentária e com menor custo 
para o paciente (BISPO, 2009).  

Silva e Chimeli (2011) enfatizaram 
o fato de que a confecção de facetas 
estéticas com resina composta pela técnica 
direta depende exclusivamente da 
capacidade artística e manual do 
profissional, sendo assim, é essencial que 
o mesmo possua o conhecimento sobre as 
propriedades ópticas dos materiais 
restauradores estéticos na indicação da cor 
e translucidez do material a fim de 
alcançar características ópticas ideais.  
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O cuidado com a indicação correta é 
outro ponto essencial para o sucesso das 
facetas com resina composta. Uma das 
indicações para os casos de facetas diretas 
está relacionada aos casos de dentes com 
escurecimento dental que foram 
submetidos ao clareamento sem obtenção 
de sucesso ou mesmo com recidiva do 
escurecimento (KORKUT et al., 2013). 
Algumas vezes os casos de dentes 
desvitalizados que não respondem bem às 
técnicas clareadoras podem estar 
relacionadas ao longo período do 
escurecimento ou mesmo da existência de 
calcificação distrófica que dentre outras 
consequências, pode levar a obliteração 
dos túbulos dentinários dificultando assim 
a ação do agente clareador (BANDÉCA et 
al., 2010). 

Deve-se destacar que o 
restabelecimento estético de dentes com 
alteração de cor representa um grande 
desafio aos cirurgiões-dentistas, em 
particular no que se refere ao prognóstico 
do tratamento executado. Embora, quando 
comparado às técnicas restauradoras, o 
clareamento representa uma ótima opção 
em consequência dos resultados 
satisfatórios e preservação das estruturas 
dentais, nem sempre esta técnica é bem 
sucedida. Alguns dentes podem, com o 
tempo, voltar a manifestar a alteração de 
cor, ou até mesmo não produz nenhum 
resultado (CARDOSO et al., 2011; 
BANDÉCA et al., 2010), e deste modo, a 
confecção da faceta direta configura-se 
como sendo uma opção mais 
conservadora especialmente quando 
envolve um único dente (KORKUT et al., 
2013). 

Contudo, nos casos onde há 
necessidade de efetuar esse tipo de 
procedimento em várias unidades dentais, 
a técnica apresenta limitações, 
especialmente, pela dificuldade de 
padronização no que diz respeito à 
harmonia de cor. Sendo assim, nesses 
casos a confecção de facetas indiretas 
apresenta-se como opção mais viável pelo 
fato de poder ser obtido um resultado mais 
harmonioso em termos de cor, textura e 
forma, contudo o alto custo do 
procedimento indireto, por vezes, dificulta 
a sua realização (CHRISTOPHER et al., 
2011).  

2.2 Características do preparo para 
facetas diretas para dentes escurecidos 

 
Um dos aspectos que devem ser 

considerados para o planejamento dos 
preparos para faceta envolve o grau de 
escurecimento da unidade a ser restaurada 
(SILVA, 2005). Deve-se considerar que o 
preparo deverá incluir esmalte e dentina a 
fim de permitir a utilização de diferentes 
camadas de material restaurador e mesmo 
de opacificadores objetivando mascarar a 
área pigmentada (CARDOSO et al., 
2011).  

A utilização de uma sequencia 
protocolar para a realização do preparo 
das facetas auxilia na obtenção de estética 
adequada no procedimento restaurador 
final. A confecção de guias de silicone 
pode ajudar nessa etapa, devendo ser 
confeccionadas anteriormente ao 
procedimento, tomando-se por base o 
próprio dente quando este mantém forma 
e tamanho adequados ou através de 
modelos de estudos encerados (SILVA, 
2005). Podem ser realizadas duas guias 
com cortes diferentes: uma cortada no 
sentido longitudinal, que servirá como 
referência para os desgastes nos diferentes 
terços do dente; e outra no sentido 
transversal, que permitirá referência do 
desgaste no sentido mésio-distal, além da 
visualização do desgaste cervical numa 
visão incisal (BARATIERI et al., 2011). 

Os desgastes da face vestibular 
deverá ter início pela realização de uma 
canaleta cervical executada com pontas 
diamantadas esféricas com tamanho 
adequado para o procedimento e dente a 
ser restaurado. O próximo passo será 
relacionado ao desgaste da face vestibular 
propriamente dita que tem como 
característica a observância da inclinação 
dos terços da face em questão: cervical, 
médio e incisal, esse último sempre que 
possível deverá ser mantido íntegro 
(SILVA, 2005). A execução dessa etapa 
deverá ser realizada com pontas 
diamantadas trônco-cônicas de extremo 
arredondado: Ø2135 (para dentes com 
pouco escurecimento ou com menor 
volume dental) ou a Ø4138 (para preparos 
mais tradicionais ou em dentes com maior 
grau de escurecimento que exijam maior 
quantidade de desgaste) (HIRATA, 2011). 
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A profundidade do desgaste está 
relacionado ao grau de escurecimento do 
dente, podendo variar de 0,7 mm, para os 
casos de dentes com escurecimento 
moderado; ou pode variar de 1,0 mm a 1,2 
mm nos casos de dentes com 
escurecimento severo (CUNHA, 2013; 
SILVA, 2005).  

Outro cuidado que deve ser levado 
em consideração nos facetamentos diretos 
em dentes escurecidos é a extensão 
cervical ligeiramente subgengival, que 
tem a finalidade de esconder a interface 
dente/restauração, bem como mascarar 
qualquer diferença de cor que possa existir 
entre dente e material restaurador nessa 
região (SILVA, 2011). Deve-se levar em 
consideração na decisão de estender o 
término cervical do preparo a altura do 
sorriso do paciente. Pacientes com sorriso 
alto devem obrigatoriamente realizar a 
extensão cervical independente da unidade 
dentária está ou não escurecida a fim de 
mascarar a interface dente/restauração 
(SOUZA, 2008). Essa etapa deverá ser 
realizada juntamente com a etapa de 
refinamento do preparo vestibular, através 
do uso de pontas diamantadas de 
granulação fina e extrafina (SILVA, 
2011).  

Para a realização dessa etapa do 
preparo um recurso importante é a 
utilização de fio retrator com calibre 
compatível com a área a ser restaurada. O 
objetivo é basicamente o afastamento 
mecânico e a proteção do espaço 
biológico durante o preparo da área 
minimizando os riscos de sobre extensão 
sulcular do preparo (SOUZA, 2008). 

Durante a etapa de refinamento do 
preparo é feita também a extensão em 
direção aos dentes adjacentes e aos 
contatos proximais, objetivando a área de 
visibilidade dinâmica que deverá permitir 
que os términos nessa área não permaneça 
visíveis independente da direção da 
observação (SILVA, 2011). Essa etapa é 
realizada com as mesmas pontas utilizadas 
na fase de refinamento do preparo.  

 
2.3 Restauração da área preparada 

para faceta direta em dente escurecido 
 
Os cuidados iniciais para a 

restauração das facetas devem incluir a 

realização de isolamento relativo ou 
isolamento absoluto modificado. Deve-se 
ter a atenção para substituir o fio retrator, 
uma vez que, o fio utilizado inicialmente 
durante as fases do preparo já devem se 
encontrar danificado (BARATIERI, et al, 
2011). 

A seleção do compósito é de 
extrema importância para o sucesso do 
procedimento restaurador. Irgang, (2012) 
e Cardoso et al., (2011) afirmaram que o 
avanço das resinas e das propriedades 
adesivas dos materiais possibilitam a 
confecção de restaurações com 
longevidade clínica. 

Caracteristicamente, dois tipos de 
resina compostas eram sugeridas para a 
realização das facetas: as micro-híbridas e 
as microparticuladas. As primeiras pela 
sua resistência eram recomendadas nos 
casos de necessidade de alongamentos 
dentais ou de restabelecimento da região 
palatina. As microparticuladas por 
possuírem lisura superficial já tinham 
recomendação para substituírem o esmalte 
vestibular, uma vez que a quantidade de 
carga não permitia a utilização em áreas 
de grande estresse mastigatório 
(GRESNIGT, 2012; IRGANG, 2012). 
Hoje, já ocorre outro grupo de resinas, as 
nanopartículas ou nanohíbridas, similar 
em resistência às micro-híbridas antigas e 
com polimento superficial semelhante às 
microparticuladas que permite que as 
facetas sejam confeccionadas basicamente 
com uma única categoria de material 
(SILVA, 2005). 

O que diferencia na confecção das 
facetas com os compósitos modernos é 
exatamente, a quantidade de camadas de 
resinas com características ópticas 
diferentes para simular as características 
do esmalte e da dentina, considerando a 
técnica estratificada de construção de 
restaurações (CARDOSO et al., 2011; 
SILVA e CHIMELI, 2011).  

Deve-se lembrar que nem sempre há 
necessidade da aplicação de diversas 
camadas de material restaurador para a 
realização de facetas com resina 
composta. O que irá definir o uso de uma 
ou mais camadas de compósitos é 
exatamente, o grau de comprometimento 
da coroa seja por alteração de cor ou por 
defeito na estrutura dental (CUNHA, 
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2013). Quagliatto (2012) defende que em 
casos descomplicados de facetas de resina 
composta executada em dentes sem 
alteração de cor é suficiente apenas a 
utilização de resinas translúcidas para 
copiar o esmalte dental. 

   Nos casos de escurecimentos 
excessivos na coroa dental, às vezes há 
necessidade da aplicação de 
opacificadores, resinas com alto valor com 
capacidade de mascarar o manchamento 
existente na estrutura dental. A escolha 
pelo opacificador apropriado irá depender 
do grau de escurecimento considerado ou 
da característica que se pretende similar 
no dente como áreas de hipocalcificações 
com corante branco (CARDOSO et al., 
2011). Ressalte-se que o uso de 
opacificadores em casos de dentes 
escurecidos não é obrigatório, sendo 
assim, em casos de escurecimento discreto 
o mascaramento da área escurecida poderá 
ser conseguida somente com a utilização 
de resinas com baixa translucidez 
indicadas para a restauração de dentina 
(BANDÉCA et al., 2010). 

  Algumas vezes, durante a 
elaboração do caso clínico há necessidade 
de aumentar ou diminuir o tamanho dos 
dentes. Quando isso ocorre pode-se fazer 
emprego da avaliação estética do sorriso 
verificando-se parâmetros como: forma da 
face, tipo de sorriso, tipo de lábio, 
contorno gengival, papilas interdentais, 
curvatura incisal, linha média dentária, 
alinhamento dental, inclinação axial, 
proporção entre os dentes, dentre outros 
(GARCÍA et al., 2009). O recurso do 
enceramento diagnóstico, também é uma 
opção, servindo como base para a 
confecção de guias de silicone que 
servirão para guiar ora a realização de 
desgaste apropriado do dente, ora para 
fornecer uma referência adequada de 
tamanho e forma para a restauração da 
borda incisal que auxiliará sobremaneira 
as etapas da realização do procedimento. 

A inserção das resinas selecionadas 
para o caso deverá seguir o ensaio 
restaurador realizado, a fim de garantir 
resultado compatível com o planejamento 
inical (SILVA, 2005). A utilização de 
instrumentos adequados, como espátulas 
para restaurações com compósitos, além 
de pincéis e outros recursos do gênero, 

auxiliam sobremaneira a realização dessa 
etapa.  

A sequencia inclui inicialmente a 
utilização de resinas de baixa translucidez 
que deverá ser inserida sobre o 
opacificador (quando a utilização deste se 
fizer necessário), que deverá se estender 
do terço cervical ao terço médio do dente. 
O compósito seguinte deverá ser 
caracteristicamente menos saturados 
devendo se sobrepor ligeiramente sobre o 
primeiro no terço médio seguindo e 
estender-se para incisal. A inserção dessas 
camadas de compósitos deverão ser 
minunciosamente proporcionadas, a fim 
de garantir espaço suficiente para a 
inserção da resina selecionada para 
esmalte dentário (CUNHA, 2013). No 
terço incisal poderão ser utilizados resinas 
de alta translucidez e de efeito e, mesmo, 
de pigmentos, previamente selecionadas 
para garantir a estética natural da região 
(SILVA, 2011). No final, a resina 
selecionada para esmalte, de alta 
translucidez, deverá ser inserida de 
maneira a se sobrepor as demais e 
respeitando as diferentes espessuras de 
esmalte associadas às diferentes 
inclinações do dente (CARDOSO et al., 
2011). 

 
2.4 Acabamento e polimento das 

facetas diretas  
 
Antes de iniciar as etapas de 

acabamento da faceta, deve-se ter o 
cuidado de observar atentamente os 
detalhes conseguidos com a inserção dos 
compósitos. É preferível nessa fase algum 
excesso de material restaurador, do que a 
falta desse. No caso de falta deverão ser 
realizados os devidos acréscimos, 
garantindo o correto volume de 
restauração, para então iniciar o 
acabamento propriamente dito (CUNHA, 
2013).  

O passo seguinte refere-se ao 
acabamento e polimento das facetas, onde 
deverá ser feita a remoção dos excessos 
do material restaurador e a promoção da 
lisura superficial. Ressalta-se que o tipo 
de compósito a qual tem uma lisura 
superficial menor, leva a uma variação na 
técnica de acabamento e polimento. 
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De modo geral, o acabamento das 
facetas deverá inicialmente ser realizado 
com discos de lixa ou borrachas abrasivas 
de granulação média-alta, porém, 
seguindo os conceitos estéticos de 
anatomia e harmonização dental. Essa fase 
pode ser separada em três etapas, como 
descritas a seguir (FAHL, DENEHY, 
JAKSON, 2005): 

A primeira diz respeito à definição 
dos terços: cervical, médio e incisal, 
devendo ter o cuidado de retratar um 
contorno cervico-incisal com tendência 
convexa, tomando-se o cuidado especial 
com o terço incisal que deverá permanecer 
levemente inclinado para face palatina, 
evitando-se uma borda incisal muito 
grossa.  

Na segunda etapa são definidos os 
ângulos de reflexão: a região que 
determina a área plana vestibular (área de 
reflexão de luz) das áreas de sombra nas 
regiões proximais. Esses aspectos estão 
relacionados diretamente com a 
largura/altura aparente do dente. Se este 
ângulo estiver localizado mais perto das 
proximais do dente, por exemplo, a região 
de sombra será diminuída e a área plana 
vestibular aumentada no sentido mésio-
distal, deixando o dente com uma 
aparência mais larga. O efeito contrário 
ocorre se esse ângulo estiver localizado 
mais para o centro do dente (CALIXTO, 
2012). 

A terceira e última etapa refere-se 
aos ângulos e borda incisal e sendo de 
extrema importância, uma vez que, a 
inclinação dos ângulos incisais: mesial e 
distal, influencia diretamente no aspecto 
da anatomia dental. Esse grau de 
curvatura pode ser analisado de acordo 
com o padrão dental do paciente, sendo a 
curvatura do ângulo mesial mais vivo (ou 
perceptível) que a do ângulo distal. Além 
disso, deve-se sempre ter o cuidado de 
conferir a existência de coincidência da 
altura da borda incisal dos centrais, além 
da altura dos incisivos laterais que deverá 
apresentar altura menor do que a 
verificada nos incisivos centrais (em 
média de 1 a 2 mm) (FAHL, DENEHY, 
JAKSON, 2005).  

Finalizadas essas etapas, o 
próximo passo deverá ser a que tem como 
objetivo a confecção e de caracterizações 

superficiais e mesmo a confecção de 
pequenos acidentes anatômicos na face 
vestibular, visando uma maior 
naturalidade da restauração, para posterior 
polimento final. Essa etapa deverá ser 
iniciada pela texturização vertical e 
horizontal. As linhas horizontais podem 
ser realizadas com pontas diamantadas de 
granulação fina. Já as depressões verticais 
localizadas no terço médio-incisal da 
vestibular de alguns pacientes, podem ser 
realizadas com pontas diamantadas ou 
com brocas 12 lâminas. 

Segue-se então para o polimento 
final realizado com borracha abrasiva ou 
disco de lixa de granulações fina ou extra 
fina, que podem ser complementados com 
escovas de carbeto de silício ou disco de 
feltro associado a uma pasta de polimento 
(FRADEANI, 2006). 

Deve-se frisar que as etapas de 
acabamento e polimento devem ser 
realizados com esmero técnico, a fim de 
prolongar a longevidade do procedimento, 
proporciona um excelente resultado 
estético final, através da execução de um 
protocolo baseado em princípios de 
estética e harmonia dental (CALIXTO, 
2012). 

 
3. Considerações finais 

 
A faceta direta com resina 

composta é uma opção de baixo custo, 
viável para a resolução estética imediata 
em dentes anteriores com alteração de cor. 
Além disso, devido o desenvolvimento de 
novos materiais para uso direto, é possível 
restabelecer a estética dental de modo 
simplificado. Contudo, faz-se necessário 
que o profissional esteja habilitado, 
através de treinamento adequado a 
respeito das etapas inerentes ao 
procedimento, bem como tenha 
conhecimento em relação aos materiais, a 
fim de conseguir resultados estéticos 
naturais, associando função e estética.  
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