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Os procedimentos restauradores apresentam uma gama de métodos disponíveis para sua
realização e alguns fatores devem ser analisados, como: tempo de realização, custobenefício e a devolução da função e estética ao paciente. Nos dentes anteriores, quando
há envolvimento da borda incisal e fraturas dentais de restaurações antigas recomenda-se
a utilização de uma matriz lingual, que é realizada em etapas que envolvem moldagem,
obtenção de molde e enceramento sobre este realizado pelo protético. Tal procedimento
pode ser substituído pela matriz Bertholdo/Ricci/Barrotte (BRB), onde se utiliza
princípios semelhantes, porém em sessão única, eliminando fase laboratorial e otimizando
o trabalho de forma eficaz. Paciente G.C.S, gênero masculino, 9 anos de idade,
compareceu a clínica de odontologia da UNIT após sofrer trauma acidental nos elementos
11 e 21. Após o exame clínico foi realizado a manipulação do silicone de condensação
seguido da moldagem e remoção do excesso, para a confecção da matriz BRB. Logo, foi
realizado a anestesia, isolamento absoluto e bisel, seguido de ataque ácido e aplicação do
adesivo. Iniciou-se pela reconstrução da face palatina em resina composta para esmalte,
seguido da dentina e estratificação da face vestibular. Obteve-se em sessão única, a
confecção imediata da restauração anterior, obedecendo correto posicionamento da
camada palatina. A técnica de matriz referida apresenta resultados evidentes, onde a
estratificação de resina composta é aplicada de forma correta e eficaz para a resolução do
problema, devolvendo a anatomia necessária para um bom funcionamento, além da
estética. Ainda, apresenta vantagens quando comparada a outras técnicas em relação a
custo, diminuição de sessões e de tempo clínico.
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