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Abordagem conservadora na reabilitação estética e  
funcional do sorriso

Plazza, F.A.; Pereira, M.A.; Maenosono, R.M.; Almeida, L.C.A.G.; Okida, R.C.; Ramos, C.M.

Os dentes anteriores apresentam relevante importância na harmonia do sorriso por seu papel estético, funcional 
e social. A reabilitação do sorriso com procedimentos mais conservadores, por meio de materiais diretos como 
a resina composta, é uma alternativa viável e de alta aplicabilidade na prática clínica. O objetivo deste trabalho é 
relatar o caso clínico de um paciente do gênero masculino, com 52 anos de idade, que apresentava fratura nas faces 
mesiais dos elementos 11, 12 e 22 e a presença de faceta direta insatisfatória de resina composta no elemento 21, 
determinando comprometimento do sorriso. Optou-se por restabelecimento estetico-funcional utilizando resinas 
compostas de aplicação direta. Iniciou-se o tratamento com a remoção da faceta insatisfatória de resina composta e 
o preparo do conduto radicular para a cimentação do pino de fibra de vidro (Exacto, Angelus), visando o aumento 
da retenção da restauração direta. O pino de fibra de vidro foi cimentado com cimento ionomérico Rely X Luting 2 
(3M ESPE). Seguiu-se pela a aplicação do sistema adesivo Adper Scotchbond Multi-Purpose (3M ESPE) e resina 
composta (Opallis, FGM), utilizando a técnica estratificada utilizando matizes A2 e A1, para esmalte e dentina. 
Após acabamento e polimento das restaurações, o sorriso do paciente foi reestabelecido e apresentou alto grau 
de satisfação pelo mesmo. Com a indicação correta e preconizando uma técnica mais conservadora da estrutura 
dental, o uso de materiais restauradores diretos apresentam-se como excelente solução para alterações estéticas e 
funcionais do sorriso.

Palavras-chave: Sorriso; facetas dentárias; estética dentária.


