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Introdução 

Um sorriso harmônico é o desejo da maior parte de pacientes que assistem à consulta dental, 

tornando a manutenção da sua integridade bucal um grande desafio para o cirurgião-dentista. 

Muitas vezes a integridade bucal do paciente encontra-se alterada, principalmente por causa de 



fatores relacionados ao desenvolvimento, patologias dentais ou iatrogenias, os quais exigem do 

clínico dental a utilização de diversas técnicas para o seu restabelecimento. 

Os diastemas são considerados pequenos espaços interdentários caracterizados pela ausência de 

ponto de contato proximal. O diastema interincisivo, é um dos comprometimentos estéticos mais 

frequentes encontrados na clínica diária, o qual pode ser ocasionado por diferentes motivos: 

maloclusão, discrepâncias no tamanho dos dentes ou doença periodontal, e sua incidência pode 

variar de acordo com a idade do paciente e fatores raciais. 

Por um longo período de tempo, o tratamento mais previsível para conseguir resultados estéticos 

anteriores era a confecção de coroas totais; no entanto, apresentava grandes desvantagens como 

uma considerável perda de estrutura dentária sadia e possíveis efeitos adversos na polpa e tecido 

periodontal adjacente. Na atualidade, um dos tratamentos que visa restabelecer um sorriso 

harmônico nos pacientes é denominada técnica das facetas em resina composta, a qual consiste 

na substituição do esmalte dental, e muitas vezes também da dentina, por materiais de 

propriedades ópticas, mecânicas e biológicas semelhantes, restabelecendo a função e estética 

requeridas pelo paciente.  

O fechamento de diastemas em resina composta é cada vez mais utilizado na prática clínica, por 

ser um dos tratamentos mais conservadores para casos em que se faz necessária a correção da 

forma, cor ou posicionamento das estruturas dentárias anteriores. Apesar de ser comum, ainda 

existem algumas dificuldades por parte do cirurgião-dentista para sua confecção pelo fato de se 

tratar de uma técnica que precisa de um protocolo estrito para seu sucesso clínico. 

Pelos motivos supracitados, no presente caso clínico será descrito o passo a passo para realizar 

fechamento de diastemas e a correção de uma fratura incisal utilizando a técnica de facetas em 

resina composta, após a realização de plástica gengival e clareamento dental. 



Descrição do Caso Clínico 

Paciente do sexo feminino de 22 anos de idade, se apresentou à consulta referindo "dentes 

amarelados e com um espaço no meio". Após a elaboração da ficha de anamnese e avaliação pela 

equipe de trabalho, uma série de alterações foram encontradas, entre as principais: a presença de 

facetas de desgaste, falta de guia de canino nos movimentos de lateralidade, ausência do 

elemento 25, mordida aberta anterior e assimetria gengival anterior. Além disso, observou-se a 

principal queixa da paciente: a presença de um diastema interincisal com desvio da linha média 

dentária e uma alteração da cor dentária compatível com a cor A 3,5 na escala Vita. 

Após a elaboração do diagnóstico da paciente, a equipe de trabalho confeccionou uma sequência 

clínica para a resolução do caso. Como em toda sequência de tratamento odontológico, a 

paciente passou por uma sessão de periodontia para realizar uma profilaxia inicial. Após 

adequação bucal, iniciamos o caso com a confecção de um enceramento diagnóstico para fazer 

uma avaliação do prognóstico final. Logo após aprovação do enceramento, foi realizada uma 

plástica gengival para remodelação do contorno gengival, melhorando assim a estética gengival. 

Após o tempo de cicatrização gengival, a paciente foi instruída para realizar um clareamento 

dental combinado. Foi utilizada uma sessão de peróxido de hidrogênio 37,5% (Polaoffice Plus, 

SDI®) para o clareamento dental imediato e complementado com peróxido de carbamida 10% 

(Polanight 10%, SDI®) durante quatro semanas para o clareamento dental mediato. 

A reconstrução com resina composta foi iniciada duas semanas após a última sessão de 

clareamento, eliminando dessa forma o oxigênio residual no esmalte, o qual prejudica a adesão 

na estrutura dentária. A escolha de cor foi realizada através da polimerização de pequenos 

incrementos na estrutura dental, sem o procedimento adesivo prévio. A resina de corpo foi 



selecionada pelo terço médio do incisivo central e a de esmalte pela parte cervical e incisal do 

mesmo elemento dentário.  

Para o condicionamento dental foi utilizado ácido fosfórico 37% em gel (Super Etch, SDI®), e a 

adesão foi realizada utilizando o adesivo de dois passos (Stae, SDI®). A reconstrução com resina 

foi feita utilizando as cores I, OA2, e B1 (Luna, SDI®). Utilizou-se a técnica dos 4 passos para a 

confecção da incisal e da região do diastema. Em primeiro lugar, foi realizada a concha palatina 

com resina translúcida (B1) e auxílio da barreira de silicone, confeccionada a partir do 

enceramento. O corpo e os mamelos foram realizados com resina opaca A2 e a borda incisal com 

a resina I; enquanto para as cristas proximais e o recobrimento foi utilizada resina da cor B1. 

Após o término dos procedimentos restauradores, foi realizado o acabamento e polimento da 

restauração, dando brilho e naturalidade aos dentes. 

Passo a Passo 

Imagem 01 - Protocolo fotográfico inicial da paciente. 1A: Selamento labial. 1B: Sorriso. 1C: 

Sorriso forçado. 1D: Boca entreaberta.
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