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A imagem é um dos cuidados do ser humano, levando-o a buscar constantemente por uma 

estética que lhe traga harmonia, naturalidade e expressividade. Na atualidade as técnicas 

restauradoras vem contribuindo de forma considerável para a solução de problemas estéticos. 

A técnica de faceta direta, dentre as de reanatomização, é a que mais vem sendo utilizada no 

país, pois é uma técnica que relativamente apresenta um baixo custo e tem gerado resultados 

bastante satisfatórios. Dessa forma, o objetivo foi descrever a eficácia do uso da técnica de 

faceta direta com resina composta no tratamento estético em pacientes com insatisfação na 

forma e cor dos dentes. Sendo realizada uma pesquisa descritiva a partir de um relato de caso 

clinico desenvolvido no Centro Integrado de Pesquisa e Extensão Maria Milza. Foi 

selecionado um paciente, com 46 anos, do sexo feminino, com insatisfação quanto a forma e 

cor dos seus dentes ântero-superiores. Sendo realizada uma anamnese criteriosa, exame 

clinico intra e extra-oral, exame radiográfico, avaliação da oclusão, seguindo para a 

moldagem anatômica para posterior enceramento diagnóstico progressivo. Em seguida foi 

feito o clareamento dental de consultório utilizando o gel clareador de peróxido de hidrogênio 

a 35% durante 3 sessões e finalizando o tratamento com a técnica de faceta com resina 

composta direta.  Assim foi verificado que a técnica de faceta reestabeleceu o sorriso da 

paciente, possibilitando uma harmonização do sorriso, além de melhorar a autoestima como 

relatado pela paciente. Dessa forma, ficou claro que a resina composta direta apresenta ótimo 

resultado, com baixo custo e rápida resolutividade. 
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