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A motivação pela estética tem levado muitos pacientes aos consultórios odontológicos. O 

desenvolvimento e a popularização especialmente nos últimos anos, de novas técnicas 

operatórias, materiais odontológicos e avanço tecnológico, aumentam as opções de tratamento 

estéticos, que se mostram cada vez menos invasivos e mais conservador, possibilitando ênfase 

neste âmbito. A sociedade atual destaca um sorriso perfeito em forma, proporção, cor e 

alinhamento dos dentes como padrão de beleza. Desta forma, a resolução estética dos mais 

variados tipos de alterações de cor do elemento dental representa um grande desafio para o 

cirurgião dentista, que está atento ao desenvolvimento de técnicas que solucionem alterações 

de cor e manchas dentais. O objetivo geral do trabalho é demonstrar por meio da realização de 

um caso clínico, o emprego de técnicas de reabilitação oral baseadas em evidências científicas. 

O estudo é de caráter descritivo, em que será relatado o caso clínico, o local do estudo será em 

uma clínica odontológica, situada no município de Cruz das Almas, cidade localizada no 

recôncavo da Bahia, as informações serão analisadas à luz da literatura existente sobre a 

temática. O paciente será submetido à reabilitação oral estética utilizando a técnica de 

microabrasão, além de tratamento complementar com a restauração direta em resina composta. 

Um bom planejamento integrado, com a indicação correta, possibilita uma abordagem mais 

conservadora da estrutura dental, apresentando-se como excelente solução para alterações 

estéticas e funcionais do sorriso, podendo se transformar no elemento facilitador na busca pela 

felicidade, restabelecendo a autoestima ao satisfazer as expectativas de um paciente específico, 

desde que associe beleza e função, permeada pelo bom senso do operador.  
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