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A exigência estética do mundo atual faz com que o sorriso seja um importante instrumento de 

comunicação, de forma que a harmonia do sorriso se torna imprescindível aliado à 

funcionalidade dos dentes. A estética para o ser humano é de grande importância e  se 

encontra relacionada a fatores sociais, culturais e psicológicos que se alteram em função do 

tempo, dos valores de vida e da idade do indivíduo. A restauração estética consiste em reparar 

o dano sofrido pela estrutura dentária, proporcionando um resultado de melhor aparência e 

harmonia no sorriso do paciente devolvendo a seu aspecto natural. Danos estes causados por 

diversos fatores entre eles lesões de cárie, fraturas comprometendo parcialmente ou 

totalmente a coroa dentária, desgastes, restaurações insatisfatórias e fechamento de diastema, 

reconstruindo o remanescente e devolvendo forma e função. O presente estudo teve como 

objetivo apresentar através de um caso clínico a reconstrução de dentes anteriores onde se 

encontravam lesões cariosas, desgaste incisal e restauração insatisfatória. A pesquisa foi 

realizada com um paciente atendido na clínica integrada de odontologia da Faculdade Maria 

Milza (CLIOF-FAMAM), o paciente aceitou a participar do estudo assinando um termo de 

consentimento livre esclarecido. Paciente, L. S. C. Gênero Feminino, Idade 28 anos, Cor 

branca, Profissão Autônoma, natural de Cruz das Almas, Bahia, chegou a Cliof queixando-se 

de sensibilidade e insatisfação com os dentes anteriores. Relatou na anamnese o hábito de 

morder os lábios e bochechas, ingerir alimentos ácidos com frequência. A mesma relatava 

insatisfação com seu sorriso, afetando sua autoestima. Durante o exame físico intraoral, 

observou-se presença de desgaste por abrasão na  unidade 1.1, lesão de cárie na face distal e 

vestibular da unidade 2.1 e lesão de cárie na face mesial e vestibular da unidade 2.2.Foi feita 

toda a ánalise da linha de sorriso e da oclusão da paciente e realizada restaurações de resina 

composta nas unidades 1.1, 2.1, 2.2 e desgastes das bordas dos caninos 1.3/ 2.3 para um 

sorriso mais harmônico. O resultado alcançado foi satisfatório para a paciente fazendo com 

que a estética se aliasse a função dos dentes, devolvendo sua autoestima. Conclui-se que hoje 

em dia a estética é a principal exigência onde se tem a harmonia do sorriso presente sempre 

tanto beneficiando funcionalmente como psicologicamente onde é necessária uma 

colaboração da paciente na realização do procedimento, obtendo-se um resultado satisfatório. 
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