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RESUMO
O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre o incisivo lateral conóide,
sua etiologia, epidemiologia e possíveis opções de tratamento, destacando a técnica da
restauração adesiva direta com resina composta. Dentre os fatores que podem interferir na
estética do sorriso, encontram-se as anomalias dentárias. Entre elas existe a microdontia,
anomalia dentária de tamanho, que é das anomalias mais frequentes e é uma condição em que
o dente afetado apresenta-se pequeno, com coroa curta, frequentemente de forma cônica. Os
dentes conóides são considerados, na dentição normal, uma microdontia isolada e a presença
desta anomalia dentária no segmento anterior da boca, interfere negativamente na harmonia
do sorriso, sendo normalmente acompanhada por diastemas. Várias opções de tratamento para
incisivos laterais com microdontia são propostas como as restaurações diretas e indiretas para
o restabelecimento estético-funcional e da autoestima do paciente. Conclui-se que a
restauração adesiva direta com resinas compostas para a remodelação de incisivos laterais
conóides proporciona um excelente resultado estético, sendo um procedimento mais
conservador, de fácil realização, rápido, com baixo custo e possibilidade de reajuste posterior
da restauração.
Palavras-chave: Anomalias dentárias. Dente conóide. Restauração direta com resina
composta.

* Acadêmicos do 8º período do curso de Odontologia da FACS/UNIVALE.
** Especialista em Dentística Restauradora/ UNIVALE. Mestre em Dentística Restauradora/ Centro de
Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic. Professora das disciplinas de Dentística I, II, Estágio Curricular
Supervisionado em Clínica Integrada II, Estágio Curricular Supervisionado III e V do Curso de Odontologia da
FACS/UNIVALE.

2

INTRODUÇÃO
O sorriso representa uma parte importante na estética facial. Os dentes portanto, estão
como elementos constituintes do sorriso, que influenciam diretamente em sua harmonia. A
presença de alterações nas estruturas dentárias podem prejudicar além da estética, a oclusão, e
influenciar negativamente nas relações sociais dos indivíduos (ABREU JUNIOR et al., 2012;
AZEVEDO et al., 2015).
Barroso; Mei (2014) destacaram que a nível estético e funcional, as anomalias
dentárias provocam um grande impacto no bem estar do paciente, tendo em vista que ele não
terá um sorriso harmônico que é tão desejado atualmente. Isso constitui um fator de grande
preocupação não só para os pacientes como para os profissionais da saúde, que vêem no
planejamento do seu tratamento, um grande desafio. Dessa forma, torna-se imprescindível ao
cirurgião-dentista diagnosticar corretamente e estabelecer o melhor tratamento possível.
As anomalias dentárias podem ser classificadas como anomalias de número, tamanho,
estrutura e forma. O incisivo lateral conóide é uma alteração de desenvolvimento relacionada
com o tamanho dos dentes, classificada como microdontia isolada (FRANCO et al., 2008;
REGEZI; SCIUBBA; JORDAN, 2008).
Entende-se por anomalia dentária uma variação ou desvio de uma característica ou
estrutura anatômica, comparativamente à normalidade. Uma anomalia pode ser congênita,
genética ou adquirida. A microdontia é uma das anomalias mais frequentes e é uma condição
em que os dentes são menores do que o tamanho normal, podendo envolver todos os dentes,
ser limitado a um único dente ou um grupo de dentes. Na região ântero-superior, a
microdontia levanta problemas estéticos, uma vez que vai provocar diastemas interdentários,
visto que os dentes afetados se apresentam pequenos, com coroas curtas; frequentemente de
forma cônica e as áreas de contato normais entre os dentes são perdidas (BARROS, 2013).
De acordo com Abreu Junior et al. (2012), a utilização das resinas compostas e dos
sistemas adesivos permite a realização de técnicas para a restauração de incisivos laterais
conóides, como: recontornos cosméticos, facetas, pela técnica adesiva direta, que visam a
reabilitação estética e funcional da oclusão.
O objetivo deste estudo é realizar uma revisão da literatura sobre o incisivo lateral
conóide, sua etiologia, epidemiologia e possíveis opções de tratamento, destacando a técnica
da restauração adesiva direta com resina composta.
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REVISÃO DA LITERATURA
Etiologia e epidemiologia do incisivo lateral conóide
Acredita-se que as anomalias de tamanho têm origem durante o estágio de
morfodiferenciação do desenvolvimento dos dentes. No entanto, o fator ou fatores
responsáveis pela ocorrência da microdontia permanecem obscuros. Mutações no
desenvolvimento normal dos genes são conhecidas como causadoras de diversos defeitos
dentários. Fatores genéticos e ambientais estão envolvidos na etiologia complexa da
microdontia (BARROS, 2013).
Há uma tendência genética e hereditária na etiologia das anomalias dentárias de
número, tamanho, assim como, nos distúrbios de erupção. Tais evidências provêm de
investigação em famílias, em gêmeos monozigóticos e da observação de associação na
ocorrência de determinadas anomalias. Quando uma determinada irregularidade mostra uma
prevalência aumentada em famílias de pacientes afetados, comparado às prevalências
esperadas para a população em geral, credita-se à genética uma influência predominante na
etiologia do problema (GARIB et al., 2010).
Na microdontia focal ou localizada, um único dente se encontra menor que o normal.
Esse fenômeno é mais observado nos incisivos laterais superiores, cujas coroas se apresentam
com morfologia cônica, gerando a denominação de incisivos conóides. Um padrão de herança
autossômica dominante tem sido associado a esta condição. Incisivos conóides apresentam
apenas significância do ponto de vista estético. O terceiro molar superior encontra-se em
segundo lugar, na frequência de acometimento da microdontia, seguido de dentes
supranumerários (REGEZI; SCIUBBA; JORDAN, 2008).
Segundo Hirata (2011), uma parcela relativamente significante da população apresenta
malformação ou falta congênita de algum elemento dental. Nestes casos o incisivo lateral
superior é o dente que se mostra mais frequentemente afetado.
De acordo com Abreu Junior et al. (2012), o formato do dente conóide é bem típico, o
que torna o seu diagnóstico de fácil distinção. Possui etiologia ainda em discussão, e acreditase que possa estar relacionada à expressão de um gene autossômico dominante. Tal anomalia
pode comprometer a estética do sorriso (formato inadequado, diastemas) e causar disfunções
oclusais, tais como: perda da guia incisal e/ou canina causando transtornos funcionais e
emocionais. A população em geral apresenta uma prevalência de incisivos laterais superiores
conóides que varia de 1 a 2%, sendo mais prevalente no gênero feminino.
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Segundo Barros (2013), os incisivos laterais conóides são o exemplo mais comum de
microdontia e são normalmente acompanhados por diastemas. Esta é uma das anomalias mais
frequentes, atingindo aproximadamente 2% da população e afeta majoritariamente os
incisivos laterais superiores, o que irá resultar em problemas estéticos para o paciente.
Conforme Mazza et al. (2014), os dentes conóides são alterações de tamanho dos
dentes naturais, resultando, portanto, em comprometimento estético do sorriso dos pacientes
acometidos, uma vez que os dentes são menores que o tamanho normal e apresentam
superfície incisal afilada. Afetam cerca de 1% da população, preferencialmente mulheres,
sendo mais comuns nos incisivos laterais superiores permanentes.
Os dentes conóides são considerados na dentição normal, uma microdontia isolada,
sendo o incisivo lateral superior mais frequentemente afetado. Os incisivos conóides
acometem cerca de 1,03% da população, incidindo indistintamente em ambos os lados da
arcada dentária. Normalmente são unilaterais, com uma maior prevalência em mulheres e
maior incidência na dentição permanente. Essa anomalia é resultante de uma herança
autossômica dominante que desencadeia a mineralização apenas do lóbulo médio dos
incisivos laterais (FRANCO et al., 2008; SILVEIRA; DIAS; BARBOSA JUNIOR, 2015).
De acordo com Campos et al. (2015), dentes conóides são considerados uma
microdontia isolada, visto que em sua maioria, o incisivo lateral superior é o mais
frequentemente afetado. Este tipo de anomalia caracteriza-se pela apresentação da coroa sob a
forma de cone e a raiz comumente com seu comprimento normal. A consequente presença de
diastema é comum devido ao tamanho reduzido do dente conóide.
Opções de tratamento do incisivo lateral conóide
Existem várias opções de tratamento para incisivos laterais com microdontia, desde as
mais invasivas que correspondem, por exemplo, à extração dos dentes conóides e colocação
de implante ou de uma prótese fixa, às menos invasivas como as restaurações diretas e
indiretas. As restaurações indiretas exigem mais consultas e o envolvimento de um técnico de
prótese dentária, o que faz com que seu custo seja mais elevado; é uma técnica mais invasiva
e irreversível, pois é necessário algum desgaste dentário. A técnica direta de restauração é
uma opção viável, por ser um procedimento mais conservador, reversível e que não necessita
de desgaste dentário, e no caso de o paciente necessitar de algum ajuste ou correção das
restaurações, estas são facilmente recuperáveis em consultório, sem grandes custos adicionais
(BARROS, 2013).
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Aguirre; Noborikawa (2015) afirmaram que para a resolução dos casos de incisivos
conóides, podem-se utilizar alternativas como restaurações diretas e indiretas; devendo ser
levado em consideração para tal decisão a idade do paciente, a expectativa estética do mesmo
e sua condição econômica.
De acordo com Figueiredo et al. (2008), inúmeras são as alternativas de resolução
estética de que o cirurgião-dentista dispõe quando se depara com situações de dentes
conóides. As confecções de coras totais unitárias ou facetas de porcelana são alternativas em
que a excelência estética e funcional está presente. Entretanto, são consideradas técnicas
invasivas e de alto custo. Os autores afirmaram também que é cada vez mais frequente os
profissionais realizarem o tratamento de dentes conóides por meio da reanatomização ou
plástica dental. Além de ser uma técnica conservadora, a ascensão desse tipo de procedimento
ocorreu devido ao uso de materiais restauradores diretos de excelência estética e funcional,
como os sistemas adesivos e as resinas compostas.
Segundo Barroso; Mei (2014), as lentes de contato em cerâmica como tratamento
restaurador de incisivos laterais conóides é uma opção que apresenta características positivas
no que diz respeito às propriedades ópticas, biocompatibilidade e manutenção do polimento.
Essa modalidade restauradora restabelece o esmalte vestibular, devolve a resistência
intrínseca do dente preparado e apresenta alta estabilidade de cor. Elas são unidas
intimamente à superfície dental e oferecem propriedades ópticas, mecânicas e biológicas que
têm estreita semelhança com as características do esmalte natural. O sucesso clínico dos
laminados cerâmicos depende de vários fatores como: etapa de cimentação criteriosa e
diagnóstico de hábitos parafuncionais.
Blanco et al. (2012) afirmaram que a indicação da resina indireta é uma opção viável
para a reanatomização de incisivos laterais conóides, alcançando um alto grau de satisfação
do paciente. Os autores ressaltaram que as resinas indiretas são confeccionadas em ambiente
laboratorial e, por isso, reduzem os efeitos da tensão gerada pela contração de polimerização
da resina composta em cavidades extensas, além de apresentar vantagens como melhora no
grau de conversão, melhora das propriedades mecânicas e polimento. Estas ainda apresentam
um excelente resultado estético, pois uma vez que são realizadas em laboratório, permitem
maior inclusão de detalhes anatômicos.
Franco et al. (2008) consideraram que, apesar das diversas técnicas propostas como
meio reabilitador do sorriso em dentes conóides, o emprego de sistemas restauradores
adesivos diretos é uma opção viável para a reanatomização de incisivos laterais conóides, por
permitirem um procedimento altamente conservativo, com desgaste mínimo de estrutura
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dentária, devolvendo ao paciente a estética e a harmonia do sorriso. Além disso, apresenta
melhor relação custo-benefício e é passível de ajustes posteriores.
Para Coelho et al. (2010), a plástica dental utilizando a técnica adesiva direta com
resina composta tem alta aprovação pelos pacientes, apresentando um resultado estético
extremamente satisfatório. Os autores acrescentaram como vantagens da técnica a
possibilidade de reparos posteriores, menor tempo de tratamento e custos, conservação de
estrutura dental, reversibilidade, fácil realização e versatilidade de cores das resinas
compostas.
Apesar de diversas técnicas propostas para o tratamento dos dentes conóides, a
reanatomização utilizando as resinas compostas com o auxílio de uma guia de silicona é um
meio fácil, eficaz e de baixo custo. Além disso, este procedimento é passível de ajustes
posteriores, permitindo o perfeito controle da reabilitação, possibilitando o restabelecimento
simultâneo estético-funcional e da auto-estima do paciente (COSTA et al., 2012; CHAVES et
al., 2015).
O tratamento restaurador de dentes conóides, principalmente em pacientes jovens,
mostra-se bastante desafiador, dada a complexidade de se reproduzirem lobos de dentina bem
desenvolvidos, esmalte branco com efeitos opalescentes pronunciados e textura superficial.
Com o avanço tecnológico dos materiais adesivos, é possível obter excelentes resultados com
restaurações diretas com resinas compostas, sendo uma solução rápida, reversível,
minimamente invasiva e de relativo baixo custo, além de proporcionar mimetização da
estrutura dentária. Tais características são obtidas com diversidade de cromas, valores,
matizes, translucidez, opalescência e fluorescência das resinas compostas (FONSECA et al.,
2013).
Fonseca et al. (2013) afirmaram ainda que o procedimento restaurador direto com
resina composta é uma opção de tratamento eficaz e segura para reabilitação estética e
funcional com naturalidade dos incisivos laterais conóides. Vários fatores, como o
conhecimento da técnica e dos materiais escolhidos, aliados à correta realização do
procedimento, desde a etapa de planejamento até o acabamento e polimento final
determinarão o sucesso da restauração. O acompanhamento e preservação do caso garantirão
a longevidade do tratamento realizado.
De acordo com Cunha et al. (2013), o planejamento clínico profissional-paciente é
imprescindível para a obtenção de sucesso no tratamento reabilitador estético, visto que os
anseios do paciente devem ser respeitados. O uso de resinas compostas diretas é um meio
viável, eficaz e de baixo custo nas reanatomizações de dentes conóides.
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Segundo Azevedo et al. (2015), o avanço na composição dos materiais e o
desenvolvimento de técnicas, possibilitaram ao clínico resinas compostas mais resistentes,
mais estéticas e mais duradouras. Através da técnica adesiva com resina composta é possível
alcançar êxito no tratamento de dentes conóides de forma rápida, segura e principalmente
reversível.
Campos et al. (2015) relataram que a restauração direta com resinas compostas para a
remodelação estética de incisivos laterais conóides, proporciona excelentes resultados
estéticos por meio da utilização de um material com adequado custo-benefício e de
longevidade satisfatória quando bem empregado, com utilização de uma técnica que não
requer desgastes teciduais, já que a retenção é obtida pela utilização dos sistemas adesivos.
De acordo com Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015), a restauração do dente conóide
através da utilização de resinas compostas em uma guia de silicona para restabelecer o
contorno e a forma torna-se mais fácil, eficaz, com um baixo custo, resolução em menor
tempo e possibilidade de reajuste posterior da restauração estética. A correta seleção da cor,
contorno e textura superficial do elemento dentário, a manutenção da saúde bucal e a
integridade da forma do arco são fundamentais para que se tenha o equilíbrio do sistema
estomatognático, restabelecendo a estética e a autoestima.
Restauração adesiva direta com resina composta do incisivo lateral conóide
Técnica sem auxílio de guia de silicona
Segundo Hirata (2011), em incisivos laterais conóides sem necessidade de grandes
aumentos, um trabalho à mão livre, sem auxílio de guia de silicona, parece ser mais sensato e
prático (Figura 1).
Figura 1 – Incisivos laterais conóides sem necessidade de grandes aumentos.

Fonte: Silva Júnior, (2012).
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De acordo com Campos et al. (2015), a reanatomização de dentes conóides com resina
composta pela técnica da mão livre é um procedimento mais rápido e de menor custo, por
dispensar a etapa de enceramento e moldagem, todavia, tem a desvantagem de exigir mais
habilidade e treinamento do operador.
Abaixo segue a técnica da transformação de laterais conóides, sem a execução de
enceramento diagnóstico nem guia palatina de silicona, de acordo com Silva Júnior (2012):
• Profilaxia com pedra pomes e água;
• Seleção da cor;
• Isolamento absoluto ou relativo do campo operatório;
• Condicionamento do esmalte com ácido fosfórico 37% durante 30 segundos.
Lavagem com água pelo mesmo tempo e secagem com ar (Figura 2);
Figura 2 – Condicionamento com ácido fosfórico 37%.

Fonte: Silva Júnior (2012).

• Aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização por 20 segundos;
• Inserção da resina composta de forma incremental e fotopolimerização de cada
incremento por 40 segundos;
• Refinamento da superfície da resina e ajuste da oclusão, se necessário.
Técnica com auxílio de guia de silicona
De acordo com Hirata (2011), nos incisivos laterais conóides com grandes
necessidades de aumento, o enceramento inicial e utilização da guia de silicona podem ser
bastante úteis (Figura 3).
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Figura 3 – Incisivos laterais conóides com grande necessidade de aumento.

Fonte: Campos et al. (2015).

Abaixo segue a técnica adesiva direta com resina composta do incisivo lateral conóide
com a utilização da guia palatina de silicona, segundo Barros (2013):
• Moldagem do arco com material de impressão alginato para obtenção do modelo de
estudo com gesso pedra;
• Enceramento diagnóstico do dente (Figura 4);
Figura 4 – Enceramento de diagnóstico.

Fonte: Barros (2013).

• Confecção da guia de silicona a partir do modelo de estudo encerado;
• Profilaxia com pedra pomes e água;
• Seleção da cor;
• Isolamento absoluto ou relativo do campo operatório;
• Prova da guia de silicona (Figura 5);
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Figura 5 – Prova da guia de silicona.

Fonte: Barros (2013).

• Condicionamento do esmalte com ácido fosfórico 37% durante 30 segundos.
Lavagem com água pelo mesmo tempo e secagem com ar;
• Aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização por 20 segundos;
• Inserção da resina composta primeiramente sobre a guia de silicona para
reconstituição do esmalte palatino e fotopolimerização por 40 segundos;
• Após reconstituição da parede palatina, inserção da resina composta de forma
incremental e fotopolimerização de cada incremento por 40 segundos;
• Refinamento da superficial da resina e ajuste da oclusão se necessário.
DISCUSSÃO

De acordo com Barros (2013), anomalia dentária é uma variação ou desvio de uma
característica ou estrutura anatômica, comparativamente à normalidade. Nesse contexto,
Abreu Junior et al. (2012); Barroso; Mei (2014), Azevedo et al. (2015) afirmaram que a
presença de alterações nas estruturas dentárias podem prejudicar a estética, a oclusão e
provocar um grande impacto no bem estar do paciente.
Barros (2013) relatou que a microdontia é uma das anomalias dentárias mais
frequentes e é uma condição em que os dentes são menores do que o tamanho normal. Os
dentes afetados apresentam-se pequenos, com coroas curtas, frequentemente de forma cônica,
levando ao aparecimento de diastemas; foi o que relataram também Abreu Junior et al.
(2012); Mazza et al. (2014); Campos et al. (2015).
Segundo Barros (2013), acredita-se que as anomalias de tamanho tem origem durante
o estágio de morfodiferenciação do desenvolvimento dos dentes. Garib et al. (2010)
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ressaltaram que há uma tendência genética e hereditária na etiologia das anomalias dentárias
de número, tamanho, assim como, nos distúrbios de erupção.
Regezi; Sciubba; Jordan (2008); Franco et al. (2008); Abreu Junior et al. (2012);
Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015) afirmaram que a etiologia do incisivo conóide pode
estar relacionada à expressão de um gene autossômico dominante. Franco et al. (2008);
Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015) relataram que essa herança autossômica dominante é
que desencadeia a mineralização apenas do lóbulo médio dos incisivos laterais. Barros (2013)
destacou ainda que o fator ou fatores responsáveis pela ocorrência da microdontia
permanecem obscuros.
Regezi; Sciubba; Jordan (2008); Franco et al. (2008); Barros (2013); Silveira; Dias;
Barbosa Junior (2015); Campos et al. (2015) corroboram que os dentes conóides são
alterações de tamanho, considerados na dentição normal uma microdontia isolada, sendo o
incisivo lateral superior mais frequentemente afetado. Franco et al. (2008); Mazza et al.
(2014); Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015) ressaltaram ser a incidência maior nos incisivos
laterais superiores permanentes.
Como demonstrado por Abreu Junior et al. (2012), os incisivos laterais superiores
conóides afetam cerca de 2% da população em geral; Barros (2013) relatou que afeta
aproximadamente 2% da população; Mazza et al. (2014) afirmaram que 1% da população é
afetada e Franco et al. (2008); Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015) corroboram que os
incisivos conóides acometem cerca de 1,03% da população. Ainda, Franco et al. (2008);
Abreu Junior et al. (2012), Mazza et al. (2014), Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015)
destacaram que os incisivos laterais superiores conóides atingem preferencialmente as
mulheres.
De acordo com Figueiredo et al. (2008); Costa et al. (2012); Barros (2013); Chaves et
al. (2015), existem várias alternativas de tratamento para os incisivos laterais conóides.
Assim, Figueiredo et al. (2008); Barros (2013) afirmaram que existem restaurações indiretas
(coroas totais unitárias ou facetas de porcelana) e as restaurações diretas através da utilização
de sistemas adesivos e resinas compostas para a reanatomização dos dentes conóides. Barros
(2013) acrescentou ainda como opção de tratamento a extração dos dentes conóides e
colocação de implante ou prótese fixa.
Para Barroso; Mei (2014), as lentes de contato em cerâmica como tratamento
restaurador de incisivos laterais conóides é uma opção que oferece propriedades ópticas,
mecânicas e biológicas semelhantes às características do esmalte natural. Já Blanco et al.
(2012) afirmaram que a resina indireta é uma opção viável, pois apresenta boas propriedades
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mecânicas e bom polimento, alcançando um excelente resultado estético. Entretanto, Barros
(2013) relatou que as restaurações indiretas apresentam um custo mais elevado e é uma
técnica mais invasiva, pois é necessário algum desgaste dentário; isso vem ao encontro do
relato de Figueiredo et al. (2008) que as restaurações indiretas são consideradas técnicas
invasivas e de alto custo.
De acordo com Fonseca et al. (2013), o avanço tecnológico dos materiais adesivos
possibilitou obter excelente resultado estético e funcional com restaurações diretas de resinas
compostas para o tratamento de dentes conóides.
Coelho et al. (2010); Costa et al. (2012); Fonseca et al. (2013); Cunha et al. (2013);
Chaves et al. (2015); Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015) corroboram que a técnica adesiva
direta com resina composta apresenta baixo custo; Coelho et al. (2010); Fonseca et al. (2013)
afirmaram ser possível alcançar êxito no tratamento através da técnica adesiva de forma
rápida e conservadora; Coelho et al. (2010); Costa et al. (2012); Chaves et al. (2015); Silveira;
Dias; Barbosa Junior (2015) relataram ser uma técnica de fácil realização; Fonseca et al.
(2013); Barros (2013); Silveira; Dias; Barbosa Junior (2015) destacaram ser uma técnica que
possibilita reajuste posterior da restauração estética.
Segundo Hirata (2011), a utilização da técnica adesiva direta sem auxílio de uma guia
de silicona para a reanatomização de incisivos laterais conóides sem necessidade de grandes
aumentos parece ser mais sensato e prático. Entretanto, Campos et al. (2015) destacaram a
desvantagem de exigir mais habilidade e treinamento do operador. Para incisivos laterais
conóides com grandes necessidades de aumento, Hirata (2011) relataram que o enceramento
inicial e utilização da guia de silicona podem ser bastante úteis na realização da técnica
adesiva direta com resina composta.

CONCLUSÕES
Baseado na literatura consultada pode-se concluir que:
• Os incisivos laterais conóides ocorrem durante a fase de morfodiferenciação dos
dentes, acreditando-se que possa ser resultante de uma herança autossômica dominante que
desencadeia a mineralização apenas do lóbulo médio dos incisivos laterais, mas os fatores
responsáveis por esta ocorrência permanecem ainda obscuros.
• Os dentes conóides acometem 1 a 2% da população, preferencialmente mulheres,
sendo o dente mais frequentemente afetado o incisivo lateral superior permanente.
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• Existem opções de tratamento para os incisivos laterais conóides como as
restaurações indiretas (facetas de porcelana, coroas totais unitárias, lentes de contato em
cerâmica) e restaurações diretas com a utilização de resinas compostas.
• A restauração adesiva direta com resinas compostas para a remodelação de incisivos
laterais conóides proporciona um excelente resultado estético e funcional, sendo um
procedimento mais conservador, de fácil realização, rápido, com baixo custo e possibilidade
de reajuste posterior da restauração.
ABSTRACT
CONOID LATERAL INCISOR
The objective of this study was to perform a review of the literature on the lateral lateral
incisor, its etiology, epidemiology and possible treatment options, highlighting the technique
of direct adhesive restoration with composite resin. Among the factors that can interfere in the
aesthetics of the smile are the dental anomalies. Among them there is microdontia, an
anomaly of size, which is one of the most frequent anomalies and is a condition in which the
affected tooth presents small, with short crown, often of conical form. The common teeth are
considered an isolated microdontia in the normal dentition and the presence of this dental
anomaly in the anterior segment of the mouth, interferes negatively in the smile harmony,
being usually accompanied by diastema. Several treatment options for lateral incisors with
microdontia are proposed as the direct and indirect restorations for aesthetic-functional
restoration and the patient's self-esteem. It was concluded that the direct adhesive restoration
with composite resins for the remodeling of lateral incisor sinuses provides an excellent
aesthetic result, being a more conservative procedure, easy to perform, fast, with low cost and
possibility of later readjustment of the restoration.
Key-words: Dental anomalies. Conoid tooth. Direct restoration with composite resin.
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