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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 a 

funcionalidade dos dentes. Como recursos disponíveis para reabilitação dentária estão 

compreendidas as coroas metal free, facetas indiretas e laminados cerâmicos, sendomuito 

utilizado como material de escolhas as cerâmicas, devido as suas características de 

compatibilidade dental. Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivo geral 

demonstrar por meio de um relato de caso que o tratamento reabilitador estético com as 

diferentes técnicas coroa, faceta e lente de contato em dentes ântero-superiores, é satisfatório 

para o paciente. E como objetivos específicos: realizar avaliação do sorriso; verificar a 

influência do dente anterossuperior sobre a harmonia do sorriso do paciente; elaborar plano de 

tratamento adequado para o caso de forma a restabelecer harmonia dentária. A pesquisa foi 

desenvolvida através de um relato de caso, descritivo. A participante do estudo tem 59 anos 

de idade, apresentando paralisia facial na hemiface esquerda com insatisfação da cor dos seus 

dentes através da analise preliminar identificando fatores comprometedores da harmonia do 

sorriso como o desvio da linha média e o escurecimento de algumas unidades. A técnica 

reabilitadora foi selecionada em observância das limitações e indicações dos procedimentos, 

bem como as condições apresentadas pela paciente. A análise de dados se consolidou através 

do confronto entre as imagens prévias e posteriores ao resultado, verificando semelhanças e 

melhorias alcançadas. Sendo o sorriso uma expressão física de emoções, este também 

imprime a autopercepção social do indivíduo gerando impactos sociais e psicológicos.  
 

Palavras-chave: Reabilitação Bucal. Facetas Indiretas. Lentes de Contato. Coroas Metal Free. 

                                                           
*
Granduanda Curso de Bacharelado em Odontologia Faculdade Maria Milza. E-mail: lainy.68@hotmail.com 

**
 Especialista em Metodologia da Pesquisa Cientifica e em Metodologia da Pesquisa em Saúdeno contexto do 

SUS. Mestre em Solos/UFBA, Dra. Em Geologia Ambiental/UFBA. Coordenadora do Programa de Iniciação 

Cientificada FAMAM, Avaliadora do INEP/MEC, Profa de Graduação e do Programa de mestrado da FAMAM, 

Pesqusiadora FABESB, Colaboradorado trabalho/ Profa de TCC. 
***

Especialista em Dentistica Restauradora CEBEO. Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

FAMAM. 


