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RESUMO 

 

VINCE PEREIRA ELIZEU, Alisson. Reabilitação estética e 

funcional de paciente portador de amelogênese imperfeita 

hipoplásica por meio de sistema CAD/CAM: Relato de caso. 2019. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – 

Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da 

Saúde da Universidade de Brasília. 

 

 

Amelogênese Imperfeita (AI) é uma desordem hereditária rara que 

afeta o desenvolvimento do esmalte dentário podendo 

comprometer tanto sua qualidade quanto sua quantidade. A AI 

hipoplásica é caracterizada por defeitos quantitativos na forma de 

pontos, fossas, depressões ou mesmo, ausência completa do 

esmalte dentário. Este relato de caso descreve a reabilitação 

estética e funcional de um paciente adulto com AI hipoplásica 

fazendo uso de tecnologia CAD/CAM. O paciente apresentava 

complicações orais frequentemente reportadas em pacientes 

portadores de AI com atendimento tardio: comprometimento da 

estética, sensibilidade dentinária, diastemas, perda de dimensão 

vertical de oclusão, mordida aberta anterior, alteração de cor e 

baixa auto-estima. Todo esmalte da dentição permanente estava 

afetado, e a mãe e a irmã apresentavam mesmo fenotipo. O 

tratamento proposto foi a confecção de 28 coroas puras em 

cerâmica feldspática (Cerec Blocs C PC/Denstsply Sirona). O caso 

foi encerado sobre modelos de estudo aumentando-se a dimensão 

vertical de oclusão e reabilitando a estética. Os mock-ups foram 

confecionados de acordo com o planejamento. Após 90 dias de 

adaptação com o novo padrão estético e funcional, foram 

realizados os preparos protéticos, escaneamento das arcadas por 

setores utilizando sistema CAD/CAM e confeccionadas as coroas 

(CEREC Ominicam e CEREC MX XL, Dentsply Sirona, York, PA, 

USA). Para a cimentação foi utilizado o sistema adesivo composto 



 

 

pelo primer Tooth Primer (Kuraray) e o cimento resinoso dual 

Panavia V5 (Kuraray). A técnica utilizada possibilitou maior 

conforto ao paciente, previsibilidade de resultado, rapidez na 

execução e melhora na qualidade de vida devido a estética 

alcançada, correção da mordida aberta anterior e eliminação da 

sensibilidade dentinária. 

 

Palavras-Chave: Amelogênese Imperfeita; Reabilitação Bucal; 

Porcelana Dentária. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

VINCE PEREIRA ELIZEU, Alisson. Esthetics and functional 

rehabilitation of patient with hypoplastic amelogenesis imperfecta 

using a CAD/CAM system: Case Report. 2019. Undergraduate 

Course Final Monograph (Undergraduate Course in Dentistry) – 

Department of Dentistry, School of Health Sciences, University of 

Brasília. 

 

 

Amelogenesis imperfecta (AI) is a rare hereditary desorder that 

disturbs the dental enamel development and may affect both 

enamel quality and amount. Hypoplastic AI comprises deffects as 

pits, grooves, lines or even, lack of dental enamel. The aim of this 

case report is to describe an esthetic and functional full mouth 

rehabilitation using CAD/CAM system in a male adult. The patient 

exhibited the common features usually described in the literature 

in cases of late diagnosis and intervention. He presented with: 

compromised esthetics, diastema, dental sensitivity, occlusal 

vertical dimension reduction, anterior open bite, discoloration, and 

low self-esteem. All dental enamel was affected. The patient's 

sister and mother exhibited the same phenotype. It was proposed 

a treatment using 28 pure ceramic feldspathic crowns (Cerec Blocs 

C PC/Denstsply Sirona). Models were waxed-up in order to 

increase the vertical dimension of occlusion and improve esthetics. 

Mock-ups were built-up according to the treatment planning. After 

90 days, with the new esthetic and functional standard, tooth 

preparations were performed. Then, both upper and lower arches 

were scanned and the crowns were fabricated using CAD/CAM  

system (CEREC Ominicam and CEREC MX XL, Dentsply Sirona, 

York, PA, USA). Teeth were conditioned using a tooth primer 

(Kuraray) and crowns were cimented with the resinous dual 

cement Panavia V5 (Kuraray). This technique was more 

comfortable for the patient than the conventional technique. It also, 



 

 

provided a more predictable result and a fast execution. Regarding 

the patient, he reported an improvement in life quality due to the 

esthetical result, anterior open bite correction and dental sensitivity 

cessation.  

 

 

Keywords: Amelogenesis Imperfecta; Mouth Rehabilitation; Dental 

Porcelain 
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Resumo 

 

Reabilitação estética e funcional de paciente portador de 

amelogênese imperfeita hipoplásica por meio de sistema 

CAD/CAM: Relato de caso 

 

Resumo 

 

Amelogênese Imperfeita (AI) é uma desordem hereditária rara que 

afeta o desenvolvimento do esmalte dentário podendo 

comprometer tanto sua qualidade quanto sua quantidade. A AI 

hipoplásica é caracterizada por defeitos quantitativos na forma de 

pontos, fossas, depressões ou mesmo, ausência completa do 

esmalte dentário. Este relato de caso descreve a reabilitação 

estética e funcional de um paciente adulto com AI hipoplásica 

fazendo uso de tecnologia CAD/CAM. O paciente apresentava 

complicações orais frequentemente reportadas em pacientes 

portadores de AI com atendimento tardio: comprometimento da 

estética, sensibilidade dentinária, diastemas, perda de dimensão 

vertical de oclusão, mordida aberta anterior, alteração de cor e 

baixa auto-estima. Todo esmalte da dentição permanente estava 

afetado, e a mãe e a irmã apresentavam mesmo fenotipo. O 

tratamento proposto foi a confecção de 28 coroas puras em 

cerâmica feldspática (Cerec Blocs C PC/Denstsply Sirona). O caso 

foi encerado sobre modelos de estudo aumentando-se a dimensão 

vertical de oclusão e reabilitando a estética. Os mock-ups foram 

confecionados de acordo com o planejamento. Após 90 dias de 

adaptação com o novo padrão estético e funcional, foram 

realizados os preparos protéticos, escaneamento das arcadas por 

setores utilizando sistema CAD/CAM e confeccionadas as coroas 

(CEREC Ominicam e CEREC MX XL, Dentsply Sirona, York, PA, 

USA). Para a cimentação foi utilizado o sistema adesivo composto 

pelo primer Tooth Primer (Kuraray) e o cimento resinoso dual 

Panavia V5 (Kuraray). A técnica utilizada possibilitou maior 
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conforto ao paciente, previsibilidade de resultado, rapidez na 

execução e melhora na qualidade de vida devido a estética 

alcançada, correção da mordida aberta anterior e eliminação da 

sensibilidade dentinária. 

 

Palavras-Chave: Amelogênese Imperfeita; Reabilitação Bucal; 

Porcelana Dentária. 
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Abstract 

 

Esthetics and functional rehabilitation of patient with hypoplastic 

amelogenesis imperfecta using a CAD/CAM system: Case Report 

 

Abstract 

 

Amelogenesis imperfecta (AI) is a rare hereditary desorder that 

disturbs the dental enamel development and may affect both 

enamel quality and amount. Hypoplastic AI comprises deffects as 

pits, grooves, lines or even, lack of dental enamel. The aim of this 

case report is to describe an esthetic and functional full mouth 

rehabilitation using CAD/CAM system in a male adult. The patient 

exhibited the common features usually described in the literature 

in cases of late diagnosis and intervention. He presented with: 

compromised esthetics, diastema, dental sensitivity, occlusal 

vertical dimension reduction, anterior open bite, discoloration, and 

low self-esteem. All dental enamel was affected. The patient's 

sister and mother exhibited the same phenotype. It was proposed 

a treatment using 28 pure ceramic feldspathic crowns (Cerec Blocs 

C PC/Denstsply Sirona). Models were waxed-up in order to 

increase the vertical dimension of occlusion and improve esthetics. 

Mock-ups were built-up according to the treatment planning. After 

90 days, with the new esthetic and functional standard, tooth 

preparations were performed. Then, both upper and lower arches 

were scanned and the crowns were fabricated using CAD/CAM 

system (CEREC Ominicam and CEREC MX XL, Dentsply Sirona, 

York, PA, USA). Teeth were conditioned using a tooth primer 

(Kuraray) and crowns were cimented with the resinous dual 

cement Panavia V5 (Kuraray). This technique was more 

comfortable for the patient than the conventional technique. It also, 

provided a more predictable result and a fast execution. Regarding 

the patient, he reported an improvement in life quality due to the 
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esthetical result, anterior open bite correction and dental sensitivity 

cessation.  
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INTRODUÇÃO 
 

A amelogênese, processo de desenvolvimento do esmalte 

dentário, é um complexo processo que pode ser dividido em quatro 

fases: pré-secretora; secretora; transitória e maturação(1). 

Qualquer distúrbio em alguma dessas fases pode produzir defeitos 

de desenvolvimento de esmalte (DDE). DDE são alterações  que 

podem variar desde a presença de opacidades difusas na 

estrutura do esmalte até a sua completa ausência. Diversos 

fatores estão ligados à etiologia dos DDE, podendo ser de origem 

genética, ambiental, local e sistêmica(2). Na fase pré-secretora 

ocorre diferenciação celular dos pré-ameloblastos em 

ameloblastos e na fase secretora, esses ameloblastos aumentam 

de tamanho e se organizam, formando uma camada contínua de 

células, que secretam uma matriz orgânica em um compartimento 

onde será formado o futuro esmalte dentário(3). 

A matriz orgânica do esmalte secretada pelos ameloblastos é 

composta, principalmente, pelas proteínas amelogeninas, 

enamelina, ameloblastina e a tuftelina. Qualquer fator genético, 

local ou sistêmico, que afete a atividade normal dos ameloblastos 

durante a secreção dessa matriz proteica, irá interferir na 

quantidade de esmalte produzido (defeitos quantitativos). Ainda 

nessa etapa, os cristais de esmalte começam a ser formados a 

partir de alguns sítios de nucleação que se formam dentro da 

matriz orgânica. Os cristais se organizam na forma de finos 

prismas de esmalte. Na fase transitória, há um decréscimo da 

secreção de matriz pelos ameloblastos que entram num estágio 

de nova modificação morfológica, transformando-se em células 

que irão mediar a completa mineralização dos prismas de esmalte. 

Na fase de maturação, os ameloblatos estão envolvidos 

principalmente no transporte de água e eletrólitos. Nessa fase, 

ocorre degradação e reabsorção da matriz pelos ameloblastos. 

Duas proteases principais, chamadas enamelisina e kalicreína, 
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atuam nesse processamento enzimático da matriz organica(4,5), 

favorecendo o  crescimento em largura dos cristais de 

hidroxiapatita. Nessa etapa, estudos demonstram a importância 

da homeostase ácido-base para o desenvolvimento normal do 

esmalte(6-11). Quando se completa a mineralização dos prismas, 

os ameloblastos progressivamente reduzem de comprimento. O 

esmalte mineralizado caracteriza-se por uma estrutura cristalina e 

extremamente organizada. Distúrbios durante essa fase de 

maturação produzirão, principalmente, defeitos qualitativos, 

afetando a mineralização normal desses cristais. Defeitos 

estruturais em proteínas envolvidas na amelogênese, devido a 

mutações genéticas, também podem ser responsáveis pela 

produção de um esmalte com alteração qualitativa.  

Quando os DDE são causados por problemas genéticos, tais 

como mutação em proteínas da matriz orgânica, proteases, canais 

de trocas iónicas, junções oclusivas e outras(12), a condição é 

denominada amelogênese imperfeita (AI). Dessa forma, a AI pode 

ser definida como uma desordem hereditária rara, que afeta o 

desenvolvimento do esmalte dentário(13), podendo ser isolada ou 

estar ligada a alguma síndrome. Sua prevalência depende da 

população que está sendo estudada, podendo variar de 1:700 até 

1:14.000(14,15). Tanto a qualidade quanto a quantidade do 

esmalte pode ser afetada por essa condição, que geralmente afeta 

todos ou quase todos os dentes em ambas as dentições(16). Sua 

herança pode ser autossômica dominante, autossômica recessiva 

ou ligada ao cromossomo X. Atualmente, a classificação da AI é 

baseada, primeiramente, no estabelecimento do defeito de 

esmalte predominante no paciente, seguido pelo seu locus 

genético e modo de herança(17). Porém, no dia-a-dia do clínico, a 

AI pode ser basicamente classificada como hipoplásica ou 

hipocalcificada/hipomaturada.   

As complicações orais mais comumente associadas a AI são: 

comprometimento da estética, hipersensibilidade dentinária, 

diastemas, perda de dimensão vertical de oclusão, mordida aberta 
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anterior e alteração da cor, e o seu tratamento ainda é um desafio 

aos profissionais, principalmente devido à ausência de protocolos 

pré-estabelecidos na literatura. Tratamentos durante a infância 

são baseados na realização de procedimentos restauradores 

adesivos diretos mais conservadores. Em adultos, coroas totais e 

laminados cerâmicos apresentam ótimos resultados e são muito 

aceitos pelos pacientes(18,19). 

Esse trabalho tem como objetivo relatar a reabilitação estética e 

funcional com coroas cerâmicas de um paciente adulto com AI 

hipoplásica, fazendo uso de tecnologia CAD/CAM. 

 

RELATO DE CASO 
 
Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, com boa saúde 

geral, compareceu à Clínica Odontológica de um Hospital 

Universitário de médio porte, queixando-se da estética dentária. O 

exame extraoral revelou que existia balanceamento dos três 

terços faciais. O paciente encontrava-se com a dentição 

permanente completa. 

Ao exame clínico intraoral, foi observado que o esmalte de toda a 

dentição permanente apresentava um defeito quantitativo, 

hipoplásico, na forma de pits, fossas e depressões (Figura 1). Em 

algumas regiões, o esmalte estava muito fino, quase ausente, 

característica da AI hipoplásica. Nos exames complementares 

(radiografia panorâmica e exame radiográfico periapical completo) 

foi observada fina espessura do esmalte (ausência de contraste 

radiográfico com a dentina) (Figura 1). O paciente ainda 

apresentava restaurações em resina composta nos dentes 34, 35, 

44, 45 e 47, que estavam satisfatórias pelo ponto de vista clínico 

e radiográfico. O dente 17 apresentava lesão recidivante de cárie 

sobre uma restauração insatisfatória e já havia sido submetido a 

tratamento endodôntico. O periodonto apresentava-se espesso, 

com a presença de uma gengivite moderada (especialmente na 

região anterior de mandíbula). A higiene oral era inadequada, com 
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presença de biofilme bacteriano e cálculo. O paciente apresentava 

má oclusão do tipo classe II de Angle, mordida aberta anterior (de 

incisivo lateral a incisivo lateral), pequeno desvio de linha média, 

e perda de dimensão vertical de oclusão, dignosticado por teste 

fonético e avaliação do espaço funcional livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fotografias clínicas intra e extrabucais e exame radiográfico 

periapical completo. Observa-se hipoplasia de esmalte, afetando todos 

os dentes permanentes, tanto nas fotografias como no exame 

radiográfico 
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Ao exame e histórico familiar (Figura 2), detectou-se que a mãe e 

uma irmã apresentavam a mesma condição. O exame genético 

não foi realizado mas sugere um modo de herança ligado ao 

cromossomo X ou autossômico dominante.  

 

Figura 2 – Heredograma familiar. A seta indica o caso índice III.2 

 

O paciente apresentava moderado risco de cárie (má higiene, 

dificuldade de controle de placa, dieta rica em carboidratos 

fermentáveis, restaurações defeituosas, hipoplasia de esmalte na 

forma de pontos e depressões, baixo status socioeconômico) e 

todos os dentes necessitavam ser restaurados. Em razão dos 

defeitos hipoplásicos, sensibilidade dentinária, que representa 

cerca de 70% das queixa principal de pacientes portadores de AI, 

necessidade de  restabelecer dimensão vertical e reabilitar 

esteticamente os dentes, restaurações do tipo coroa total foram 

indicadas. Para realizar as restaurações utilizou-se blocos de 

cerâmica feldspática (CEREC Blocs C PC feldsphatic ceramic/ 

Dentsply Sirona/York, PA, USA).  

O paciente foi moldado e os modelos foram montados em 

articulador semi-ajustável em relação cêntrica, com ajuste para 

uma nova dimensão vertical de oclusão, foram aumentados cerca 

de 1,5mm posteriores e 4mm anteriores, dimensão essa 

considerada ideal para o caso (Figura 3, imagens A, B, C). Foi 

realizado o enceramento diagnóstico das arcadas, reabilitando a 
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estética e aumentando-se a dimensão vertical de oclusão (Figura 

3, imagens D, E, F). Em uma sessão posterior, o planejamento foi 

transferido para a boca do paciente, por meio de mock-ups em 

resina bis-acrílica (Protemp 4/ 3M ESPE/ Chicago) e realizou-se 

os ajustes oclusais. Após 90 dias, período para que o paciente se 

adaptasse com o novo padrão de mordida e nova altura da 

dimensão vertical, realizou-se os preparos protéticos e o 

escaneamento das arcadas (CEREC Ominicam, Dentsply Sirona, 

York, PA, USA) para que fossem impressos modelos 3D das 

arcadas e as futuras peças pudessem ser posicionadas para 

facilitar a etapa de maquiagem, após isso foram confeccionados 

novos  provisórios em resina acrílica autopolimerizável, sendo 

posteriormente realizados os ajustes oclusais necessários. 

 

Figura 3 – Modelos montados em articulador demonstrando, a nova 

dimensão vertical do paciente e enceramento diagnóstico a partir da 

altura determinada 
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Na sessão seguinte, foi realizado o escaneamento das arcadas 

(CEREC Ominicam, Dentsply Sirona, York, PA, USA) e foi 

realizado o planejamento e desenho das coroas dos molares 

superiores, molares inferiores e pré-molares inferiores, utilizando 

o software CEREC v4.6.1 (Dentsply Sirona) (Figura 4, imagens A, 

B, C, D, E). A etapa de planejamento das coroas durou 

aproximadamente uma hora e o paciente teve participação ativa 

nesse processo opinando tanto em relação a forma final das 

coroas como na sua maquiagem. Após o planejamento, foram 

fresadas as coroas dos respectivos dentes em blocos de cerâmica 

feldspática na cor A1 (CEREC Blocs C PC feldsphatic ceramic/ 

Dentsply Sirona/York, PA, USA). N ão foi possível realizar o 

escaneamento dos pré-molares superiores nessa sessão, devido 

à presença de gengivite. Finalizado o processo de fresagem, 

verificou-se a adaptação das peças  e foi realizada a maquiagem 

e aplicação do glaze (IPS e.max CAD Crystall 

Shades/Stains/Glaze, Ivoclar Vivadent) (Figura 4, imagem F).  
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Figura 4 – Planejamento virtual das coroas dos molares superiores e 

inferiores e pré molares inferiores. Fabricação das coroas a partir de 

blocos de cerâmica feldspática. Coroas maquiadas 

 

Utilizando isolamento absoluto (Figura 5, imagem A), realizou-se 

a cimentação das coroas dos molares superiores, inferiores e dos 

pré molares inferiores, essa etapa levou aproximadamente 5 horas 

para ser concluída. A superfície do dente foi tratada, utilizando o 

primer autocondicionante Tooth Primer (Kuraray Medical Inc./ 

Japão) de acordo com instruções do fabricante (Figura 5, imagem 

B). A superfície interna das coroas foi tratada na seguinte 

sequência: aplicação de acido fluorídrico a 10% (Dentsply Sirona/ 

York, PA, USA.) por 60 segundos, lavagem com água e ar, 

aplicação de ácido fosfórico 37% (Condac/FGM/ Joinville, SC, 

Brasil) por 20 segundos, para remover os detritos gerados pelo 

condicionamento com o ácido fluorídrico, lavagem com água e ar, 

secagem, aplicação de silano (Clearfil ceramic primer plus/ 

Kuraray Medical Inc./ Japão) e aplicação de sistema adesivo 

(Clearfil SE Bond/ Kuraray Medical Inc./ Japão) para melhorar a 

força de adesão entre peça e cimento resinoso. 

As coroas foram cimentadas utilizando um cimento resinoso dual 

convencional (Panavia V5/ Kuraray Medical Inc./ Japão) (Figura 5, 

Imagem C). O excesso foi removido com um microbrush e fio 

dental mantendo a coroa sob pressão (Figura 5, Imagem D). A 

polimerização final foi realizada com o fotopolimerizador VALO 

(Ultradent Products/ Utah/ USA) com a aplicação de bloqueador 

de oxigênio na interface coroa/dente durante 20 segundos por 

superfície em alta potencia (Figura 5, imagem E, F). Após a 

remoção do lençol de borracha foi verificada a relação maxilo 

mandibular e realizados ajustes oclusais com pontas EVE Diapol 

– Cerâmicas (Odontomega/São Paulo/ Brasil), apropriadas para 

desgaste de ceramica .  
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Figura 5 – Isolamento absoluto do dente. Aplicação do primer Tooth 

Primer (Kuraray). Introdução do cimento resinoso dual na coroa. 

Remoção do excesso do cimento. Aplicação do bloqueador de oxigênio 

Polimerização Final 

 

Na consulta seguinte foram realizados o escaneamento, 

planejamento e fresagem das coroas dos dentes anteriores e pré-

molares superiores  (Figura 6, imagem A) que em seguida, foram 

maquiadas, glazeadas (Figura 6, imagem B, C) e cimentadas, 

utilizando o mesmo protocolo descrito anteriormente. Após isso, 

foi verificada a oclusão e feitos novos ajustes oclusais. 
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Figura 6 – Fabricação das coroas a partir de blocos de cerâmica 

feldspática. Maquiagem e glaze antes da vitrificação no forno. Aspecto 

das coroas superiores antes da cimentação 

 

Na sessão clínica posterior, foram realizados o escaneamento das 

arcadas, planejamento das coroas anteriores inferiores, fresagem, 

maquiagem, glazeamento. Em seguida, as coroas foram 

cimentadas seguindo o mesmo protocolo descrito anteriomente 

finalizando a fase de confecção e cimentação das peças (Figura 

7) 

 

Figura 7 – Fotografias clínicas intra e extrabucais finais 4 semanas após 

a cimentação definitiva das coroas 



37 

 

 

No acompanhamento do resultado, quatro semanas após a 

cimentação das últimas coroas, o periodonto apresentou boa 

saúde, e o paciente se mostrou muito satisfeito com o resultado 

estético das restaurações. O mesmo também relatou melhoria no 

bem estar e aumento da autoconfiança. Ao fazer a avaliação, 

observou-se que não houve alterações adversas: ausência de 

hipersensibilidade, bem como descoloração marginal, 

manchamento, desgaste excessivo ou danos periodontais.  

Embora a Federação Mundial de Odontologia recomende uma 

avaliação anual em pacientes que receberam restaurações 

indiretas(20), foi feito um acordo com o paciente de que seria 

realizada uma avaliação a cada seis meses. 

 

DISCUSSÃO 

 

Até os dias atuais, não existe um protocolo de tratamento definido 

para pacientes portadores de AI(21), entretanto, o diagnóstico 

precoce está associado a um melhor prognóstico do caso, pois 

evita a ocorrência de complicacões mais sérias, como perda de 

dimensão vertical, fraturas dentárias, dificuldades alimentares e 

dor. O tratamento reabilitador com coroas totais tem um caráter 

mais invasivo; entretanto, em adultos, a literatura reporta ser a 

melhor solução para os pacientes. Pacientes infantis devem 

preferencialmente ser reabilitados com materiais adesivos de 

forma mais conservadora(22,23). 

Além da demanda restauradora, pacientes que apresentam 

alteração de cor e forma dos dentes, sensibilidade dentária, e 

limitações funcionais, existe um envolvimento emocional com 

impactos psicossociais(24). Esse paciente apresentava   

comprometimento da estética, sensibilidade dentinária, 

diastemas, perda de dimensão vertical de oclusão, mordida aberta 

anterior, alteração de cor e baixa auto-estima. Dessa forma, a 
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opção de utilização de 28 coroas totais foi a mais indicada para o 

caso. 

A presença de mordida aberta anterior é relatada com maior 

frequência em pacientes com AI, porém sua etiologia ainda é 

indefinida(25).  

O caso relatado foi completamente realizado utilizando sistema 

CAD/CAM com fluxo de trabalho do tipo “chairside”, em que as 

coroas são planejadas e fresadas no próprio consultório. Apenas 

o planejamento inicial foi feito de forma convencional. Poderiam 

ter sido usados recursos de enceramento digital e confecção de 

jigs virtuais fabricados a partir da moagem de blocos de 

polimetilmetacrilato (PMMA) digitalizando ainda mais o fluxo dessa 

reabilitação, entretanto, no presente caso optou-se por uma 

abordagem mista. As etapas de planejamento e design das coroas 

definitivas foram feitas em parceria com o paciente, o que é díficil 

de ser realizado quando o caso é feito de forma convencional, uma 

vez que tal etapa é delegada ao laboratório de prótese dentária.  

Para que as propriedades biomecânicas fossem mais 

equilibradas, optamos por utilizar o mesmo material na reabilitação 

das arcadas superior e inferior (Cerec Blocs C PC/Dentsply 

Sirona). O material utilizado consiste em um bloco de cerâmica 

feldspática policromático que é indicado para restaurar dentes 

posteriores e anteriores, promovendo maior naturalidade e 

estética às restaurações. O bloco de cerâmica feldspática possui 

alta densidade devido ao tamanho reduzido das partículas e, 

consequentemente, possui resistência significativamente superior 

(aproximadamente 150Mpa) à apresentação tradicional em pó-

líquido (cerca de 80Mpa), que é usada para a técnica tradicional 

de estratificação sobre uma estrutura(26). Comparando-se às 

cerâmicas feldspaticas tradicionais utilizadas no sistema 

incremental, esses materiais apresentam como vantagem: melhor 

estabilidade de cor, maior uniformidade estrutural interna, maior 

resiliência, melhor manutenção de textura superficial(27). No 

entanto, somente com proservação do caso e acompanhamento 
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periódico poderemos afirmar se foi uma boa escolha, entretanto, é 

importante resaltar que a cerâmica feldspática é a que possui 

melhor estética e como havia espaço interoclusal disponível para 

que a restauração tivesse uma boa espessura, o paciente teve um 

período de adaptação a sua nova dimensão vertical de oclusão e 

foram feitos os ajustes oclusais necessários para que houvesse 

estabilidade oclusal, o prognóstico é favorável. Para a confecção 

de coroas totais, esse material exige um desgaste uniforme e com 

espessura mínima de 1,5mm ao redor do preparo, sendo que para 

dentes posteriores as cúspides devem apresentar no mínimo 2mm 

de espessura segundo informações técnicas do fabricante. Coroas 

parciais nesses pacientes tendem a apresentar mais  falhas e 

acreditamos que o preparo total seria mais indicado.    

Para cimentação das coroas, foi dada a preferência por uma 

cimentação adesiva, conforme preconiza a literatura para esses 

casos(28). Essa opção também seria mais indicada pois os 

munhões eram pouco retentivos. Biomecanicamente, a 

cimentação adesiva promove maior reforço da porcelana e do 

dente(29,30).  

Na etapa de cimentação, para condicionamento do dente foi 

utilizado o primer auto condicionante Tooth Primer (Kuraray) e  

para condicionamento da peça foi utilizado um primer cerâmico 

(Clearfill Ceramic Primer Plus) ambos contendo em sua 

composição o monômero funcional 10-MDP, que é capaz de 

formar uma ligação iônica aparentemente estável com a 

hidroxiapatita. Acredita-se que tais interações químicas colaborem 

com a durabilidade da adesão. O monômero 10-MDP se liga ao 

cálcio por meio de seus grupos fosfato, formando sais cálcio-

fosfato estáveis(31). É difícil se obter uma adesão confiável e 

duradoura em esmalte afetado por AI em casos de hipomaturação 

ou hipocalcificação, entretanto, além de ser um caso de AI 

hipoplásica, em que o esmalte só apresenta alterações em sua 

espessura, praticamente todo o esmalte afetado foi removido 
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durante o preparo dentário e toda a adesão foi feita sobre dentina, 

exceto nas margens das restaurações.  

O esmalte dentário é um substrato homogêneo e a técnica de 

condicionamento ácido convencional promove a desmineralização 

deste substrato e, consequentemente, cria microporosidades, 

tornando-o uma superfície ideal para uma adesão mais duradoura 

e confiável(32,33). A dentina possui uma adesão mais complexa, 

essa dificuldade existe devido a sua composição orgânica e à 

umidade contida nos túbulos dentinários. Além disso, observa-se 

a presença da smear layer, que é uma camada de restos dentários 

provenientes de corte com instrumentos rotatórios, bactérias, 

sangue, saliva e fragmentos de óleo(34).   

Epasinghe & Yiu, 2017(35) sugeriu que a dentina  de pacientes 

com AI se assemelhava à dentina esclerosada, devido aos 

traumas físicos e biológicos que a dentina sobre o esmalte  afetado 

estaria sujeita. Nesses casos, Kwong et al, 2002(36) sugeriam 

realizar um desgaste superficial ou tempo adicional de 

condicionamento ácido. Porém, os autores35 não conseguiram 

comprovar que um condionamento ácido adicional pudesse 

melhorar a forca de adesão em dentina, quando testaram esse 

protocolo em dentes de pacientes com AI. Etiologicamente, ainda 

não há dados que comprovem que a dentina de pacientes com AI 

possua alguma alteração estrutural. Os fatores etiológicos da AI 

descobertos até o momento estão ligados a alterações em genes 

importantes no processo de amelogênese e não no de 

dentinogênese. 

A longevidade do tratamento dependerá do cuidado do paciente e 

do acompanhamento regular do caso para evitar e monitorar o 

aparecimento de lesões de cárie sob as restaurações. O 

prognóstico é mais favorável uma vez que os protocolos de 

cimentação foram rigorosamente seguidos, os contatos oclusais 

foram balanceados e o paciente recebeu uma placa miorelaxante 

para proteção das restaurações.  
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Após a finalização do tratamento, o paciente recebeu orientações 

quanto à necessidade de se melhorar a escovação, utilizar 

diariamente o fio dental e melhorar a qualidade da dieta, 

diminuindo o consumo exagerado de carboidratos fermentáveis e 

bebidas com alto teor ácido.  

O envolvimento e motivação do paciente no processo de 

planejamento foi de grande importância para o sucesso do 

tratamento.  

 

 
 
CONCLUSÃO 

 

O tratamento e manejo de pacientes portadores de AI é desafiador 

para o cirurgião dentista. O diagnóstico do tipo de AI, criterioso 

exame clínico e a idade do paciente, devem ser considerados para 

se selecionar o melhor tratamento. O diagnóstico precoce da AI é 

fundamental para que o tratamento seja mais favorável, no 

entanto, quando isso não for possível, deve-se optar pelas 

técnicas preconizadas na literatura e realizar o acompanhamento 

do caso. Poucos trabalhos relatam a longevidade da reabilitação 

de pacientes com AI. Esse caso foi realizado com rapidez, 

previsibilidade e conforto  utilizando o sistema CAD/CAM. Foi 

possível restabelecer adequadamente tanto a estética como a 

função, devolvendo a qualidade de vida ao paciente. Um maior 

tempo de proservação será necessário para verificação quanto à 

previsibilidade de resultados a longo prazo. 
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Anexos 

 

 

NORMAS DA REVISTA 
 

 

AS SEGUINTES DIRETRIZES DEVEM SER SEGUIDAS COM 

ATENÇÃO. 

 

Geral 

 

 Os autores devem enviar o manuscrito em Word e PDF, 

incluindo a página de título, texto, tabelas, legendas e 

figuras (fotografias, micrografias, radiografias, desenhos 

esquemáticos, gráficos, imagens geradas por computador 

etc.). 

 O manuscrito deve ser digitado em fonte Times New Roman 

12, com espaçamento de 1,5 e margens de 2,5 cm de cada 

lado. NÃO USE letras em negrito, marcas d’água ou outros 

recursos para tornar o texto visualmente atraente. 

 As páginas devem ser numeradas consecutivamente, 

começando com o resumo. 

 Os manuscritos são reunidos nas seguintes sessões: 

1. Página de título 

2. Resumo e Palavras-Chave 

3. Introdução; Materiais e Métodos; Resulados; Discussão  

4. Resumo em português (item necessário para o serviço de 

Indexação da América Latina que será fornecido a autores 

não brasileiros pela Revista) 

5. Agradecimentos (se houver) 

6. Referências 

7. Tabelas 

8. Legendas das figuras 

9. Figuras 
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 Todos os títulos das seções (Introdução, Materiais e 

Métodos, etc) devem ser escritos em letra maiúscula no 

tipo fonte regular (sem negrito). 

 Os resultados e a discussão NÃO DEVEM ser unidos em 

uma única seção.  

 Comunicações breves e relatórios de casos devem ser 

divididos em seções apropriadas. 

 Produtos, equipamentos e materiais devem ser seguidos 

pelo nome do fabricante, cidade, estado e país, entre 

parênteses, na primeira menção. Para outras menções 

apenas o nome do fabricante é necessário. 

 Todas as abreviações devem ser explicadas na primeiras 

menção. 

 

Folha de Rosto 

 

 A primeira página deve conter o título do manuscrito, um 

título abreviado (máximo de 40 caracteres, para ser usado 

como cabeçalho), nome(s) do(s) autor(es) (não mais que 

6) e seu(s) departamento(s), escola(s) e / ou 

Univerisdade(s). NÃO INCLUIR os títulos dos autores 

(DDS, Mestrado, Doutorado etc.) ou cargo (professor, 

aluno de pós-graduação, etc.) 

 Forneça o nome e o endereço completo do autor 

correspondente (informe os e-mails, número de telefone e 

fax). 

 A página de título deve ser carregada no site como um 

arquivo separado (não incluído no corpo do manuscrito). 

 

Manuscrito 
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 A primeira página do manuscrito deve conter: título do 

manuscrito, ladrilhos curtos com no máximo 40 caracteres 

e NÃO deve conter nome ou identificação dos autores 

 

Sumário 

 

 A segunda página deve conter um resumo de no máximo 

250 palavras, indicando objetivos, métodos, resultados e 

quaisquer conclusões tiradas do estudo. Não use tópicos 

e parágrafos e nao cite referências no resumo.  

 Uma lista de palavras-chave (não mais que 5) deve ser 

incluída abaixo do resumo em letras minúsculas 

separadas por vírgula. 

 

Introdução 

 

 Resuma o objetivo do estudo, fornecendo apenas 

referências pertinentes. Não revise a literatura existente 

extensivamente. Declare claramente a hipótese do 

trabalho. 

 

Materiais e métodos 

 

 Os materiais e métodos devem ser apresentados em 

detalhes suficientes para permitir a confirmação das 

observações. Indique os métodos estatísticos utilizados, 

se aplicável. 

 

Resultados 

 

 Apresentar os resultados em uma sequência lógica no texto, 

tabelas e figuras, enfatizando as informações importantes.  

 Não repita nos dados de texto nas tabelas e ilustrações. 

 As observações importantes devem ser enfatizadas. 
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 Não repita os mesmos dados em tabelas e figuras. 

 Descreva os dados estatísticos nesta seção. 

 

Discussão 

 

 Resuma as descobertas sem repetir detalhadamente os 

dados fornecidos na seção resultados. 

 Relacione suas observações com outros estudos relevantes 

e aponte as implicações dos resultados e suas limitações. 

Cite estudos pertinentes. 

 Apresente suas conclusões no final da discussão, indicando 

como o seu é pertinente e / ou suas implicacões clínicas. 

A apresentação das conclusões em tópicos deve ser 

evitada. 

 

Resumo em português (apenas para autores 

brasileiros) 

 

 O resumo em português deve ser idêntico a versão em 

inglês. NÃO INCLUIR título e palavras-chave em portugês 

 

Reconhecimentos 

 

 O apoio financeiro das agências governamentais deve ser 

reconhecido. Se apropriado, a assistência técnica ou 

assistência de colegas pode ser reconhecida. 

 

Referências 

 

 As referências devem seguir o estilo da revista. Os autores 

devem consultar os edição atual do BDJ para obter 

orientação sobre citações de referência e apresentação da 

lista de referências. 



50 

 

 As referências devem ser numeradas consecutivamente no 

texto em ordem de citação, entre parênteses, serm espaço 

entre os números: (1), (3,5,8), (10-15). NÃO USE números 

sobrescritos. 

 Para trabalhos com dois autores, cite os dois autores no 

texto, como segue: Ex: “Segundo Santos e Silva (1)...” Se 

houver mais de 3 autores, cite apenas o primeiro autor e 

adicione “et al.”. Ex: “Pécora et al. (2) relataram que...” 

 Todos os autores de de cada artigo devem ser incluídos na 

lista de referência, a menos que existam 7 ou mais. Nesse 

caso, os 6 primeiros autores devem ser dados seguidos 

por “et al.”. 

 A lista de referências deve ser digitada no final do 

manuscrito em sequência numérica. NÃO PODEM SER 

CITADAS MAIS DE 25 REFERÊNCIAS  

 A citação de resumos e livros, bem como artigos publicados 

em revistas não indexadas, devem ser evitadas, a menos 

que seja absolutamente necessário. Não cite referência 

em português. 

 Abreviações de títulos de periódicos devem estar de acordo 

com as usadas no Dental Index. O estilo e a pontuação 

das referências devem seguir o formato ilustrado abaixo: 

Journal articles 

1. Lea SC, Landini G, Walmsley AD. A novel method for the 

evaluation of powered toothbrush oscillation characteristics. Am J 

Dent 2004;17:307-309. 

Book 

2. Shafer WG, Hine MK, Levy BM. A Textbook of Oral Pathology. 

4th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1983. 

Chapter in a Book 

3. Walton RE, Rotstein I. Bleaching discolored teeth: internal and 

external. In: Principles and Practice of Endodontics. Walton RE 

(Editor). 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1996. p 385-400. 
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 Tabelas 

 

 Cada tabela com seu título deve ser digitada após o texto. 

As tabelas devem ser numeradas com algarismos 

arábicos. NÃO USE linhas verticais, negrito e maiúsculas 

(exceto as iniciais) 

 O título correspondente deve aparecer na parte superior de 

cada tabela. 

 As tabelas devem conter todas as informações necessárias 

e ser compreensíveis sem alusões ao texto. 

 

Figuras 

 

 O BDJ NÃO ACEITARÁ FIGURAS INCORPORADAS EM 

ARQUIVOS ORIGINADOS NO SOFTWARE DE EDIÇÃO 

DE TEXTO (WORD OU SIMILAR) OU FIGURAS 

ORIGINADAS EM POWER POINT. 

 Os arquivos digitais das imagens devem ser gerados no 

Photoshop, Corel ou qualquer outro software de edição de 

imagens e salvos no CD-ROM. Os arquivos de imagem 

devem ter extensão TIFF e resolução mínima de 300 dpi. 

Somente figuras em preto e branco são aceitas. Salve as 

figuras no CD-ROM. 

 As letras e as marcas de identificação devem ser claras e 

nítidas, e as áreas críticas dos raios X e das 

fotomicrografias devem ser demarcadas e / ou isoladas. 

 Partes separadas de figuras compostas devem ser 

rotuladas com letras maiúsculas (A, B, C, etc). Figuras 

únicas e figuras compostas devem ter largura mínima de 8 

cm e 16 cm, respectivamente. 

 As legendas das figuras devem ser numeradas com 

algarismos arábicos e digitadas em uma página separada, 

após as listas de referências ou após as tabelas (se 

houver). 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AUTORES ANTES DE ENVIAR 

 

1. Carta de submissão; 

2. Página de título 

3. Arquivo de manuscrito (texto, tabelas, legendas de figuras). 

4. No manuscrito observe:  

- Identificação dos autores apenas na página de rosto. 

- texto digitado na fonte Times New Roman 12, com 

espaçamento de 1,5, margens de 2,5 cm de cada lado. 

- tabelas, legendas e figuras no final do manuscrito. 

5. Arquivos digitais de figuras, preto e branco, salvos no 

formato TIFF com resolução mínima de 300 dpi. 

 

Não há taxas para submissão e avaliação de artigos. 

A Taxa de Revisão Técnica varia de R $ 450,00 a R $ 550,00 Reais 

Brasileiros (para autores brasileiros) ou U $ 200 a 300 dólares 

americanos (para autores estrangeiros) e será cobrada do autor 

correspondente, mesmo que apenas pequenas correções no 

manuscrito sejam necessárias 

 


