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Curriculum 
Dr. Newton Fahl Jr. formou-se em odontologia pela Universidade Estadual 

de Londrina, Brasil, em 1987. Em 1989 recebeu os títulos de Especialista em 

Dentística Operatória e o de Mestre pela Universidade de Iowa, USA. Após 

retornar ao Brasil, estabeleceu-se em Curitiba, onde mantém sua clínica, 

atuando principalmente na área de odontologia estética. Dr. Newton Fahl Jr. é 

membro da American Academy of Esthetic Dentistry - (AAED), e membro 

fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética 

(SBOE). Ele é fellow da Fundação MCG-Hinman, USA. Por sua excelência em 

educação recebeu os prêmios "2008 President's Award for Best Teacher" da 

American Academy of Esthetic Dentistry e "Excellence in Cosmetic Dental 

Education Award" da American Academy of Cosmetic Dentistry 2011. 

 

  Integra o corpo editorial de vários periódicos na área de Odontologia 

Estética. Atua também como consultor para diversas empresas no 

desenvolvimento e aprimoramento de novos materiais e técnicas na área de 

odontologia estética restauradora. Publicou vários artigos relevantes sobre 

odontologia estética adesiva. Restaurações em resinas compostas são de seu 

especial interesse, tendo particular prazer em ensinar técnicas diretas e indiretas 

de forma metódica e compreensível, possibilitando um aprendizado fácil e 

prazeroso. 

 
Resumo:  
A técnica direta de estratificação permite a aplicação incremental e a 

reconstituição das características ópticas e mecânicas dos dentes anteriores 

naturais. As vantagens do método direto incluem a preservação do 

remanescente dentário e o acréscimo seletivo de camadas de cores de dentina 

e esmalte em variadas espessuras para conferir a estética desejada. Como uma 

outra opção restauradora, a técnica direta-indireta reúne vantagens operatórias 

que permitem melhor acabamento e polimento marginais, prova de cor através 



das pastas try-in, e aprimoramento das propriedades mecânicas. Esta aula 

discutirá as duas técnicas e apresentará protocolos para sua aplicação clínica.      

 

3 objetivos de aprendizagem: 
1) Protocolos de estratificação para lentes de contato, facetas, classe IV e 

laterais conóides. 

2) Seleção das resinas, prova de cor e protocolo adesivo para cimentação das 

restaurações diretas-indiretas 

3) Técnicas de acabamento e polimento para conseguir excelente adaptação 

marginal e textura superficial. 

 

 

 

 


