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RESUMO
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, tanto a estética quanto a filosofia de preservação de
estrutura dentária vem crescendo progressivamente, como consequência da grande procura
por um sorriso harmônico. Com isso o meio odontológico passou a ter em mão inúmeras
possibilidades de se obter uma reabilitação entre uma estética satisfatória e a preservação do
remanescente dentário. OBJETIVO: Relatar um protocolo conservador para uma reabilitação
estética e funcional, usando facetas minimamente invasivas confeccionadas com cerâmicas
reforçadas por dissilicato de lítio, associada a uma gengivoplastia e clareamento dentário.
METODOLOGIA: Inicialmente foi realizado um procedimento periodontal denominada
gengivoplastia. Em seguido foi realizada uma associação entre duas técnicas de clareamento
dentário (técnica de consultório e caseiro). Por fim os elementos foram preparados e foi
realizada a moldagem para a confecção das facetas, foram cimentadas oito facetas
minimamente invasivas nos elementos superiores anteriores RESULTADO: Devolveu a
harmonia do sorriso, restauro a proporção altura versus largura dos elementos e preencheu os
diastemas indesejados, resultando em um prognóstico altamente satisfatório. CONCLUSÃO:
As facetas minimamente invasivas são de espessuras bastante finas e são uma ótima
alternativa para correção de forma com, por exemplo, fechamento de diastemas. Nesse caso
foi realizado um tratamento multidisciplinar onde foi associado a estética com a periodontia.
As facetas apresentam uma estética excelente além de preservar a estrutura dentária,
preencheu o diastema indesejado e restaurou a proporção altura versus largura dos elementos
após a cimentação e uma minuciosa adaptação das facetas minimamente invasivas foi obtido
um resultado de alta qualidade com uma satisfação por completo tanto da paciente quanto do
profissional.
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