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Resumo
Restaurar dentes severamente desgastados normalmente é um grande desafio. Os 

desgastes fisiológico e patológico devem ser controlados para evitar a continuidade dos 
mesmos. No entando, existem diversas técnicas para a reabilitação estética do sorriso, 
entre elas a técnica de Dahl. Nessa técnica, com o intuito de ser minimamente invasiva, 
ao invés de estabelecer primeiramente os contatos posteriores, estabelecem-se os con-
tatos dos dentes anteriores, gerando uma maloclusão e uma posterior extrusão forçada 
dos dentes posteriores, evitando assim um desgaste maior da estrutura dental. Dessa 
forma, o objetivo desse artigo é mostrar de forma segura um caso clínico resolvido 
através da técnica de Dahl, o que garante um resultado final satisfatório do tratamento 
estético. 

Descritores: Técnica de Dahl, desgaste dentário, estética do sorriso.

Abstract
To restore severe worn dentition usually is a challenge. Physiologic and pathologic 

wear should be controlled in order to avoid the wear continuity. However, there are 
many techniques to reestablish the aesthetic of the smile, including the Dahl’s tech-
nique. This approach, in order to be minimally invasive, instead of establish primarily the 
posterior contacts, put the anterior teeth in contact, promoting a malocclusion and a 
posterior teeth forced extrusion, avoiding more tooth wear.  In this way, the aim of this 
study is to show a clinical case using the Dahl’s technique, which guarantees a satisfac-
tory outcome of the esthetic treatment. 

Descriptors: Dahl’s technique, tooth wearing, smile aesthetics.
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Introdução 

O desgaste da estrutura dental em humanos é 
um fenômeno natural que ocorre de maneira direta 
com o aumento da idade da população. A partir do 
momento que esse desgaste se torna patológico, 
normalmente se apresenta com uma exposição re-
duzida da coroa clínica. A manutenção fisiológica 
dos contatos oclusais nos dentes com coroa clíni-
ca curta, associado à falta de espaço interoclusal, 
normalmente implica em casos de reabilitação es-
tética do sorriso3,5. O planejamento convencional 
para pacientes com desgastes dentários implica em 
restaurar a dimensão vertical de oclusão (DVO), a 
qual frequentemente envolve preparos agressivos e 
uma extensa reabilitação oral de todos os dentes, 
ao menos em um dos arcos dentais4.

A partir desse dilema, há quase 40 anos atrás, 
Dahl e colaboradores começaram uma nova era 
nos tratamentos conservadores de dentição seve-
ramente desgastada. O conceito estabelecido por 
Dahl envolveu a promoção de vários milímetros 
entre os arcos dentais aumentando a dimensão 
vertical de oclusão do paciente com um dispositivo 
removível de cobalto-cromo1,2,5. A placa de metal 
era designada a se posicionar nas superfícies dos 
dentes anterossuperiores, fazendo contato somen-
te com os anteroinferiores, criando efetivamente 
uma maloclusão. Era uma das primeiras técnicas 
minimamente invasivas criadas na Odontologia, já 
que a maloclusão gerada nos dentes posteriores 
forçaria uma extrusão desses dentes, o que evitaria 
um novo desgaste para restaurações cerâmicas ou 
metalocerâmicas da época. Observações recentes 
de pacientes variando entre 6 a 24 meses demons-
tram que a alta taxa de sucesso para essa técnica é 
devido à intrusão dos dentes anteriores juntamente 
com a supra-erupção dos dentes posteriores sem 
contato oclusal, e que esse processo ocorre com 
efeitos colaterais mínimos1.

A baixa colaboração dos pacientes por conta 
dos dispositivos removíveis criados por Dahl no pas-
sado levou ao desenvolvimento da técnica por meio 
de restaurações adesivas com resinas compostas1,2. 
Isso levou à possibilidade de tratar efetivamente 
pacientes com desgaste severo da estrutura dental. 
Ainda são necessários estudos clínicos futuros, en-
tretanto as evidências atuais sugerem que os prin-
cípios desenvolvidos e aperfeiçoados por Dahl pro-
varam ser confiáveis e previsíveis no tratamento de 
casos complexos envolvendo desgaste severo dos 
dentes anteriores.

Figura 1 – Apresentação do paciente: Gênero masculino, 30 
anos, militar ativo. Queixa principal: “eu não gosto do meu 
sorriso”.

Figura 2 – Exame oral: dentes anterossuperiores (incisivos 
centrais e laterais) mostram efeitos de erosão química e atrição. 

Figura 3 – Em uma vista intraoral mais aproximada, notam-se os 
incisivos inferiores demonstrando uma erupção compensatória, 
observado pela desarmonia dos zênites gengivais.
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Figura 4 – Vista intraoral com fundo negro de contraste. A 
aparência da face vestibular dos incisivos centrais ilustra um 
padrão típico de erosão química que é encontrada comumente 
em pacientes que possuem uma história de ingestão de alimentos 
ácidos ou distúrbios gastroesofágicos. 

Figura 5 – Vista oclusal dos dentes anterossuperiores ilustrando 
a aparência lisa e brilhosa que é característica do processo 
erosivo.

Figuras 6 e 7 – Provisórios feitos em resina bis-acril dos incisivos centrais e laterais. Para a fixação da restauração provisória foi utilizado 
um cimento resinoso autoadesivo.

Figura 8 – Provisórios feitos em resina bis-acril dos incisivos 
centrais e laterais. Para a fixação da restauração provisória foi 
utilizado um cimento resinoso autoadesivo.

Figura 9 – Vista oclusal das restaurações provisórias utilizadas 
para aumentar a dimensão vertical de oclusal do paciente (2.0 
mm no pino guia incisal do articulador semi-ajustável). Notar o 
lascamento que ocorreu na face disto-lingual da restauração no 
incisivo lateral esquerdo.
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Figuras 10 e 11 – Apresentação do paciente seis meses após a cirurgia de aumento de coroa clínica. A assimetria do zênite gengival 
dos incisivos centrais ainda é evidente já que a maturação do tecido gengival não está completa.

Figura 12 – Apresentação do paciente seis meses após a cirurgia 
de aumento de coroa clínica. A assimetria do zênite gengival dos 
incisivos centrais ainda é evidente já que a maturação do tecido 
gengival não está completa.

Figura 13 – Acompanhamento de seis meses. Em uma vista 
oclusal, nota-se que os dentes superiores possuem contato 
oclusal com os dentes inferiores.

Figura 14 – Preparos minimamente invasivos dos incisivos 
centrais e laterais para coroas de cerâmica pura reforçadas com 
leucita.

Figura 15 – Tomada de cor dos substratos dentais de cada 
dente. A cor da dentina permite um preparo conservador e a 
seleção do tipo de cerâmica a ser utilizada no caso.  
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Conclusão

A reabilitação de pacientes com desgastes den-
tais severos utilizando a técnica de Dahl é uma al-
ternativa viável para o restabelecimento estético e 
funcional do sorriso. Diante dos conceitos de ma-
xima conservação de estrutura dental, torna-se im-
prescindível um correto planejamento para que não 
haja intercorrências, especialmente oclusais, em pa-
cientes com perda de dimensão vertical de oclusão 
a serem reabilitados com a técnica de Dahl.

Figuras 16-21 – Restaurações cerâmicas CAD/CAM reforçadas por leucita cimentadas no mesmo dia dos preparos e moldagem 
dos incisivos.

Figura 22 – Fotografia final do paciente com a etapa da parte 
estética superior concluída.
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