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RESUMO 

A Odontologia moderna busca métodos e técnicas que possam atender as 

necessidades do paciente e, para obter sucesso no resultado de um caso 

restaurador estético, é necessário um correto diagnóstico para a melhor elaboração 

do tratamento, chegando a um resultado satisfatório. O digital smile design (DSD) se 

encaixa como uma ferramenta de previsibilidade e facilidade no dia-a-dia clínico, 

buscando uma melhoria tanto para o paciente quanto ao cirurgião-dentista. 

Pressupondo do mesmo objetivo, o mock up auxilia os resultados, levando ao 

paciente a prova real em boca, permitindo ajustes imediatos para finalização do 

tratamento.  

 

Palavras-chave: DSD, Mock up, enceramento de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Modern Dentistry search methods and techniques that can meet the patient's needs, 

and, in order to be successful in the outcome of an aesthetic restorative case, a 

correct diagnosis is necessary to better elaborate the treatment, reaching a 

satisfactory result. The digital smile design fits like a tool predictability and ease in 

clinical day-to-day, seeking an improvement for both the patient and the dentist. 

Assuming the same goal, the mock up helps results, bringing the patient the real test 

in the mouth, allowing immediate adjustments for treatment completion. 

 

Key words: DSD, Mock up, diagnostic waxing. 
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, a busca pela estética teve uma grande evolução na 

odontologia, aumenta cada vez mais a procura por um sorriso perfeito e harmônico. 

Isso ocasionou uma grande evolução em materiais e técnicas odontológicas que 

visam atender as necessidades e exigências dos pacientes em procedimentos 

menos invasivos, sem haver muito desgaste dentário. É dever do profissional 

realizar um diagnóstico minucioso e assim um excelente planejamento aliando 

técnicas adequadas para alcançar resultados satisfatórios (OKIDA et al. 2017). 

Facilitar o diagnóstico e tornar o tratamento mais previsível e conservador 

proporciona ao paciente mais comodismo e possibilita uma visão prévia do final do 

tratamento. Com o desenvolvimento de um novo método de planejamento, o Digital 

Smile Design (DSD) que, juntamente com um protótipo detalhado do modelo original 

(mock up) tornou possível gerar uma previsibilidade do resultado permitindo ao 

profissional um excelente e prático plano de tratamento (POLIDO, 2010). 

Para permitir essa realidade, o Digital Smile Design traz praticidade, 

possibilitando um feedback do planejamento proposto. Ele tem como objetivo uma 

relação mais aberta com o paciente, onde o profissional mostrará o caso explicando-

o e permitindo a construção de um sorriso de acordo com seu desejo. O Digital 

Smile Design possibilita menos erros operatórios, sendo manuseado pelo dentista 

que mostra imediatamente ao paciente, facilita o tratamento e, com a ajuda do mock 

up, que vai reproduzir uma visão prévia em boca do resultado final, onde poderá 

decidir se ficou satisfatório ou não, fazendo mudanças de acordo com o desejo do 

paciente, conhecimento e técnica do profissional, para assim prosseguir com o 

tratamento (COACHMAN e CALAMITA, 2012). 

Para a construção de um sorriso é necessário analisar individualmente o perfil 

de cada paciente, levando em consideração suas características físicas e sua 

personalidade. É importante, que o sorriso esteja harmônico com relação aos 

dentes, gengivas, face e lábios. Diante das necessidades do paciente, o profissional 

deve estar apto para desenvolver técnicas que ampliem sua visão estética tendo em 

vista os princípios, leis e regras, isto deve ser realizado de acordo com o padrão de 

beleza de cada pessoa devendo ser planejado em conjunto cirurgião-
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dentista/paciente para um bom desenvolvimento e resultado, possibilitando-o uma 

visão do tratamento. (OKIDA et al 2017).  

Diante disso, o surgimento do Digital Smile Design e mock up contribuiu 

grandemente para o procedimento estético na odontologia, principalmente no 

diagnóstico, além de todos os seus benefícios, ele proporciona que o paciente tenha 

maior previsibilidade do resultado do tratamento, facilitando as etapas clinicas para o 

profissional com o plano de tratamento mais adequado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2  OBJETIVOS 

2.1  Geral 

O trabalho tem como objetivo demonstrar através de um caso clínico a 

evolução e importância do uso da tecnologia na odontologia, mostrando o Digital 

Smile Design em conjunto com mock up, como uma ferramenta de previsibilidade e 

facilidade para realização do planejamento e do caso clínico. 

 

2.1 Específico  

Destacar a importância do DSD para um bom planejamento e 

desenvolvimento clínico, possibilitando resultados previsíveis e sucesso no 

tratamento.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Digital Smile Design 

O DSD foi idealizado por Coachman no ano de 2007, sendo difundido e usado 

por diversos outros dentistas até a atualidade. Devido as suas características 

benéficas para um andamento clínico, vem tornado um protocolo muito utilizado na 

área estética da odontologia, desde a dentística restauradora, implantes, facetas, 

lentes de contato, prótese até correção de sorriso gengival. Permitindo que o 

cirurgião dentista realize um diagnóstico mais efetivo, tornando o tratamento prático 

e previsível.  

Polido (2010), após fazer o uso de modelos digitais na odontologia, confirmou 

que é uma excelente técnica, pois exclui etapas do método convencional, como 

moldagem com alginato e gesso, tornando o procedimento mais prático diminuindo o 

tempo de trabalho e gerando economia de materiais. Além gerar um contato maior 

entre paciente-dentista, motivando o paciente, que poderá opinar no tratamento 

junto com o dentista. 

Antes do desenvolvimento do DSD o paciente e o dentista não tinham 

previsibilidade no tratamento, pois o método convencional não possibilita ao técnico 

de laboratório as imagens reais da boca do paciente, o que pode ocasionar erros 

muitas vezes irreparáveis.  

De acordo com COACHMAN et al. (2012), o DSD foi desenvolvido com o 

objetivo de facilitar o tratamento planejando o sorriso de acordo com o tipo de face 

de cada paciente, integrando as necessidades do paciente de acordo com suas 

condições biológicas, estruturais e funcionais para que se torne mais harmônico.  

Madeira et al (2015), afirmaram que além de proporcionar excelentes 

resultados, o DSD é uma técnica fácil que pode ser realizada pelo dentista na hora 

da consulta e não é necessário o uso de softwares muito complexos, basta ter o 

PowerPoint® ou Keynote®. Permite uma economia de tempo gerando resultados 

mais satisfatórios que se fosse realizado pelo método convencional. Para realização 

desta técnica é necessário o uso de fotografias do paciente, estas são tiradas para 

análise do sorriso por completo, uma frontal com sorriso largo e boca semi-aberta, 

frontal com lábios em repouso e uma intra-oral, posteriormente são trabalhadas 
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software. É importante também fazer um vídeo rápido para capturar todas as 

posições necessárias de dentes e sorriso num ângulo de 45° possibilitando uma 

melhor analise associado as fotos.  

Evangelista (2015) organizou as fotos em slide na seguinte sequência, frontal 

em repouso, frontal com a boca em movimento durante o sorriso, sorriso amplo e 

boca entreaberta, fotografia 12horas, lateral, oclusal superior e intra-oral em oclusão. 

Em seguida, traçou as linhas de referência para análise dento facial, com a linha 

interpupilar e da comissura labial determinou o plano horizontal e vertical. Após a 

identificação dos planos horizontal e vertical foi denominado Arco Facial Digital. Na 

análise dento facial, foi encontrada uma cruz que sendo transferida para a fotografia 

do sorriso possibilita uma análise facial guiada pela face do paciente. A análise 

dentogengival é permitida a partir do traçado de três linhas que são usadas para 

sobrepor a fotografia com e sem afastador labial. 

3.2 Enceramento de diagnóstico  

O enceramento diagnóstico é uma etapa essencial na realização de um 

procedimento restaurador estético odontológico, é confeccionado a partir do modelo 

de estudo, onde vai ser utilizado cera para enceramento diagnóstico para 

reprodução das medidas em modelo de gesso. Calixto, Bandeca, Andrade (2011) 

relatam que com o enceramento diagnostico há uma previsibilidade melhor do caso 

e com isso, possibilita a criação do Mock up.  

De acordo com Pompeu, Prado (2004), o enceramento diagnóstico tem como 

função substituir os dentes ausentes e/ou completar a porção desgastada dos 

dentes. É através dessa etapa que são realizadas alterações e determinado a 

posição e anatomia dos dentes. 

Meireles et al (2013), através de uma revisão de literatura, observaram pontos 

clínicos importantes em relação as limitações e utilização de enceramento 

diagnóstico, concluindo que essa técnica permite variações de planejamento para o 

tratamento, dando ênfase na importância para reabilitações orais. 

Souza et al (2014), relatam a importância do enceramento diagnóstico como 

ensaio restaurador prévio que serve de guia para a realização do mock up. 

Salientando que o enceramento é reproduzido com resina acrílica ou resina 

14 



15 
 

bisacrílica, permitindo uma análise minuciosa do tratamento evitando erros 

operatórios e possibilitando sucesso no resultado. 

De acordo com Behle (2000), outra função do enceramento é a utilização 

após os preparos seletivos através confecção de provisórios que podem ser feitos 

em técnica indireta (em laboratório) ou em técnica direta com resina acrílica ou 

bisacrilica.  

Na maioria das vezes o enceramento diagnóstico é de responsabilidade do 

protético, após o dentista realizar a moldagem, transferir para o modelo de estudo e 

montar em articulador. Com isso, o protético é encarregado de anatomizar os dentes 

presentes e preencher o lugar dos dentes ausentes (GUILHERME; POMPEU, 2004). 

3.3 Mock up 

Silva, et al (2009), afirmaram que mock up é essencial em procedimentos 

estéticos odontológicos, pois gera uma visão mais próxima do real no diagnóstico e  

possibilita um bom planejamento e previsibilidade do tratamento. Permite uma 

avaliação minuciosa do caso, faz com que o dentista possa realizar diversas formas 

de planejamento de acordo com o desejo do paciente, já que antes de ser levado 

para boca é realizado um modelo de estudo. 

O mock up é feito partindo de um modelo de estudo realizado em gesso da 

arcada em análise, onde será realizado o encerramento de diagnóstico seguindo as 

proporções dentais planejadas. Com o modelo pronto, possibilita ao paciente 

visualizar e opinar sobre o resultado obtido. Após a confecção do enceramento é 

realizado um guia de silicone que reproduz os detalhes minuciosamente, permitindo 

auxilio ao profissional para confecção do Mock up durante o tratamento. (BOSELLI; 

PASCOTTO, 2007). Possui indicação em dentes conóides, alteração de forma, 

diastemas, comprimento ou posicionamento do dente na arcada. São indicados 

também em casos de facetas diretas e indiretas, coroas unitárias (HIGASHI et al., 

2006; CASTRO et al, 2011). 

Segundo Decurcio et al (2012), após o enceramento, para a confecção do 

mock up pode ser utilizado a resina acrílica ou resina bisacrílica. A resina acrílica 

pode ser confeccionada indiretamente pelo técnico em prótese dentária.  

Calixto et al. (2011), relataram que o mock up produzido através do 

enceramento diagnóstico, facilitou a comunicação do dentista com o paciente 
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permitindo a intromissão deste no planejamento e no decorrer do procedimento para 

que fosse realizado de acordo com seu desejo, obtendo resultado satisfatório. 

Frisaram que o mock up possibilita previsibilidade e em casos mais complexos a 

redução de erros operatórios. 

De acordo com Simon e Magne (2008) o mock up é um método  bastante 

utilizado, afirmando que seu uso é feito em resina bisacrílica sobre o modelo de 

gesso. Afirmou que para conclusão do mock up e antes de ser levado a boca do 

paciente, é necessário obter um molde com matriz de silicone preenchido com 

resina bisacrílica autopolimerizável. 

Christensen (2005), mencionou a facilidade do mock up como uma técnica 

que não requer o uso de softwares e nem imagem digital, o tempo gasto é mínimo e 

o paciente pode realizar a prova imediatamente, possibilitando ao dentista fazer os 

ajustes adequados. 
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4 RELATO DE CASO 

Paciente K.L.S, gênero feminino 26 anos, relata grande desconforto devido 

espaçamento nos incisivos centrais superiores (diastemas). Após a realização da 

anamnese e exame clínico, foi observado a necessidade de fechamento de 

diastema, para melhoria da estética e autoestima da paciente.  

Inicialmente foram realizadas fotografia extraoral (Fig. 1a) e intraoral (Fig 1b) 

para protocolo inicial do Digital Smile Design (DSD), obtendo dados que visam o 

planejamento correto do caso. 

 
Figura 1a: Fotografia extraoral, sorriso amplo entreaberto 

 
                                           Fonte: Próprio autor, 2018 

 
 

Figura 1b. Fotografia intraoral. 

 
                       Fonte: Próprio Autor, 2018. 

                             

Para o planejamento digital. Fotografia extraoral, frontal dividida em terços 

para estudo de cada parte separadamente, esses terços são: superior, médio e 

inferior. Em sequência são traçadas duas linhas uma vertical representando a linha 

média facial e outra horizontal referente à linha interpupilar (Fig 2): 
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Figura 2. Fotografia frontal. Linha Interpupilar  linha Mediana facial e divisão do 
terços  da face: Superior, médio e inferior 

 
                       Fonte: Próprio autor, 2018 

                                       . 

A curvatura do sorriso também é traçada através de linhas, representando a 

futura curvatura do plano oclusal, onde é observando a exposição dos incisivos 

centrais superiores e sua variação que em mulheres variam de 2 a 4 mm e homens 

1 a 3 mm. A proporção de largura/altura dental é feita dente por dente, levando em 

conta suas proporções ideais traçadas no software (Keynot) através de uma régua 

milimetrada. Finalizando os traçados o resultado foi obtido na tela do computador, 

sendo mostrado ao paciente (Fig. 3a, 3b, 3c, 3d). 

Figura 3a: Linha de sorriso traçada com o objetivo de análise de curvatura do 
sorriso futuro 

 
                                                 Fonte: Própio autor, 2018 
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Figura 3b. Análise da exposição dos incisivos superiores 

 
                       Fonte: Próprio autor, 2018 

                               
 

 

Figura 3c. Régua milimetrada para indicação das proporções    
 e larguras dentais 

 
                      Fonte: Próprio autor, 2018. 

 
 

 
 

Figura 3d. Resultado obtido através do DSD. 

 
                      Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Após proporções dentais definidas pelo software, foi feito o encerramento de 

diagnóstico a partir do modelo de estudo, onde o projeto 2D é transferido para o 

modelo de gesso. As medidas são feitas através de uma régua digital no 

computador e um paquímetro no modelo de gesso. A paciente foi moldada com 

gesso tipo IV para confecção do modelo de estudo e realização do enceramento 

diagnóstico. Foi realizado enceramento diagnostico na arcada superior com cera 

para escultura ARTWAX (Fig 4): 
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Figura 4. Encerramento de diagnóstico com cera 

 
                      Fonte: Próprio autor, 2018. 

Após a realização do enceramento diagnóstico, um molde de silicone foi 

confeccionada para obtenção do mock up (Fig 5), possibilitando mostrar ao paciente 

como ficará o resultado final. A moldagem da arcada superior para confecção do 

mock up foi com silicona de adição DFL.   

Figura 5a: Resina bisacrilica 

 
                       Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Figura 5b: Molde de silicone de adição 

 
                       Fonte: Próprio autor, 2018. 

O material de escolha para confeccionar o mock up foi a resina bisacrilica cor 

A1 3M (Fig 6a), a seguir confecção do mock up (Fig 6b). 

Figura 6a: Mock up feito com resina bisacrílica 

 
                      Fonte: Próprio Autor, 2018. 

 
 

Figura 6b. prova do mock up em boa 

 
                      Fonte: Próprio Autor, 2018 

 
Juntamente com a equipe de dentistas, a paciente optou realizar tratamento 

ortodôntico, devido a desproporção de largura dos incisivos centrais (Fig 7). 
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Figura 7. Tratamento ortodôntico 

 
                       Fonte: Próprio autor, 2018 
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5 DISCUSSÃO 

Para Coachman e Calamita (2012) e Pinto et al, 2014 o DSD é uma 

ferramenta de auxilio em procedimentos estéticos, que viabiliza um melhor 

diagnóstico do cirurgião-dentista, assim como, uma boa comunicação e 

previsibilidade do tratamento. 

Coachman e Calamita (2012) afirmaram também que o uso do DSD, diminui o 

tempo gasto para a análise de sorriso, tornando-se uma forma prática e direta, por 

conseqüência, evitando erros operatórios e gastos com materiais, logo, elimina as 

etapas de moldagem e laboratorial. 

O plano de tratamento é essencial para o bom desenvolvimento visto isso, o 

planejamento deve partir da projeção da face do paciente. Para Kreia et al. (2003), a 

variação existente entre os tamanhos dos dentes comparados com a face é um fator 

predisponente que pode afetar a estética, sendo assim, precisa existir uma 

integração entre gengiva, lábios, sorriso e rosto para o correto planejamento e 

tratamento.Alguns parâmetros são levados em consideração para o estabelecimento 

do que é chamado estético: simetria, proporção e dominância (SANTOS, 2012; 

CALIXTO, 2011). 

Para a facilidade de um bom diagnóstico e por sequência um plano de 

tratamento adequado, a documentação fotográfica é muito importante, sendo 

comparada a passos clínicos importantes como a utilização de resina composta ou 

até mesmo a introdução de motor de alta rotação. Brandão (2013), alegou que para 

uma correta postura da posição da cabeça do paciente, a lente da maquina 

fotográfica deve estar perpendicularmente ao plano coronal da cabeça do paciente e 

paralela ao plano de Camper, tendo o foco da fotografia entre o incisivo central 

superior e canino. 

Kina e Bruguera (2008) afirmaram que o conhecimento das técnicas, por 

parte do cirurgião dentista, aliado a experiência, é essencial para um correto 

diagnóstico e um bom resultado. É importante que o profissional conheça a 

anatomia de cada elemento e analise a proporção do sorriso de acordo com a 

expressão facial. 

Rheude et al (2005), fizeram uma comparação de modelos digitais com os 

modelos de gesso para diagnóstico e tratamento de casos ortodônticos, chegando a 

conclusão que, os diagnósticos obtidos através da moldagem convencional com 
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gesso, assemelham-se com os feitos pela moldagem digital. Para Leifert et al 

(2009), a precisão de moldagem mostrada pelo Digital Smile Design é clinicamente 

aceitável e reproduzível comparadas aos modelos de gesso.  

Inúmeras vantagens são obtidas com a utilização do mock up, segundo 

DECURCIO et al (2012), a visualização prévia da forma, posicionamento e 

proporções das restaurações futuras, irão dar uma previsibilidade estética e 

funcional mediante as pretensões impostas pelo paciente. 

Grande parte dos autores concordam que a melhor forma de realizar um bom 

planejamento em casos estéticos é através do mock up. Existem algumas contra-

indicações para sua realização quando existe uma má angulação exacerbada, dente 

muito girovertido e dentes que necessitem de grande desgaste (BUNASHI, 2011; 

FIALHO et al, 2009). 

Alves e Firmino (2012) utilizaram a resina bisacrílica para confecção de 

placas para restabelecimento de dimensão vertical, que permaneceria na boca do 

paciente durante 3 meses até a finalização do tratamento. Concluíram que a resina 

bisacrílica apresentou características como fácil manipulação, grande quantidade de 

cargas nanoparticuladas (maior resistência), baixa temperatura e contração, pouca 

adesão de pigmentos e uma boa retenção mecânica. A resina bisacrílica que tem 

como constituinte dimetacrilato de uretano (UDMA) apresenta uma melhor estética, 

boa estabilidade de cor e permite margens mais finas em comparação á resina de 

polimetilmetacrilato.( KERBY et al. 2013) 
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6 CONCLUSÃO  

 

Portanto, o uso do Digital Smile Design possibilita um diagnóstico mais 

completo, tornando-o mais eficiente e o tratamento mais prático sendo realizado em 

um curto período de tempo com economia de materiais. Inúmeras vantagens podem 

ser observadas em sua utilização, benefícios que vão desde a melhoria no 

diagnóstico à facilidade na realização do plano de tratamento e execução clínica. 

O enceramento diagnóstico permite a confecção do mock up, que possibilita 

tanto ao paciente quanto ao dentista uma previsibilidade do resultado final, com ele 

é possível realizar as mudanças de acordo com o desejo do paciente e fazer o 

acabamento, ainda em boca. 
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