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A odontologia estética vem ganhando mais espaço, tendo em vista que os conceitos de beleza 
estão cada vez mais presentes na sociedade, sendo assim o comprometimento em dentes 
anteriores afeta diretamente a autoestima, as relações e comportamentos sociais. Contudo, 
vale ressaltar que a definição de estética não segue um padrão universal, estando relacionada 
diretamente aos fatores sociais, culturais e psicológicos. As facetas diretas são confeccionadas 
a partir da aplicação e escultura de resinas compostas sobre a superfície dental, sendo 
considerado um procedimento pouco invasivo, que visa restabelecer a harmonia e estética do 
sorriso. Por apresentar grandes vantagens estéticas, manter a estrutura sadia da unidade, 
propondo adesão adequada, e capacidade de mimetização da estrutura dentária, as 
restaurações diretas em resina composta têm se destacado. Nesse contexto, a pesquisa traz 
como objetivo revisar como tem sido contemplada na literatura as vantagens e desvantagens 
do uso das facetas diretas em dentes anteriores, e como objetivos específicos caracterizar os 
artigos quanto ao ano e local de publicação, identificar as vantagens e desvantagens das 
facetas diretas. O presente trabalho consistirá em uma revisão de literatura integrativa baseada 
em artigos científicos de bases eletrônicas da Bibliográfica Virtual em Saúde, tendo como 
recorte temporal o período de 2015 a maio de 2020. Como descritores serão utilizados: facetas 
diretas, estética dentária e resina composta. Os critérios de inclusão serão: artigos completos e 
disponíveis na íntegra e idioma: português e inglês. Como critérios de exclusão: monografias, 
dissertações e teses O trabalho tem relevância científica pela necessidade de conhecer ainda 
mais sobre as facetas diretas, trazendo contribuição para a sociedade e para a classe 
odontológica a partir das necessidades para a escolha da técnica através de suas indicações e 
benefícios. 
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