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O reconhecimento da importância do sorriso para a harmonia facial dos pacientestem 

demandado  o aumento da procura por procedimentos estéticos odontológicos de diversas 

especialidades. A evolução dos materiais clareadores e restauradores deram a possibilidade de 

execução de tratamentos com resoluções estéticas cada vez mais naturais. O estudotraz como 

objetivo demonstrar um caso clínico contendo associação de técnicas reabilitadoras diretas e 

indiretas para a harmonização do sorriso. É um estudo de caráter descritivo, conduzidoem 

uma Clínica Escola, localizada no município de Cruz Das Almas – BA. Participou do estudo 

um paciente do sexo feminino, com 24 anos de idade e que apresentava escurecimento 

dentário generalizado. Inicialmente, foi realizado exame clínico, em seguida o uso de duas 

técnicas clareadoras associadas (interno e externo).Posteriormente foram utilizadas facetas 

diretas e prótese fixa unitária. Após a conclusão do tratamento verificou-se queum 

planejamento eficiente, integrado e bem embasado, possibilita técnicas que defendem um dos 

pilares da odontologia contemporânea, o conservadorismo de preparos minimamente 

invasivos com resoluções estéticas excelentes, graças à evolução dos sistemas adesivos. O 

resultado do tratamento proposto foi muito positivo, suprindo a demanda estética, devolvendo 

a paciente qualidade de vida e bem estar social. Além disso, foi comprovada a eficácia da 

técnica proposta.O estudo certamente contribui para o enriquecimento do acervo científico a 

respeito do tema, além de trazer beneficio à sociedade, pois o profissional da área que tiver 

acesso a tal produção levará consigo conhecimento de base para buscar mais fontes científicas 

de planejamento e desempenho de casos semelhantes a este. 
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