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Soluções estéticas após tratamento ortodôntico
Colombo, L.T.; Rodrigues, R.F.; Maenosono, R.M.; Almeida, L.C.A.G.; Ramos, C.M.

A abordagem estética após o tratamento ortodôntico é frequente já que é alta a expectativa do paciente quanto 
à harmonia de seu sorriso. Após a finalização do tratamento ortodôntico, a realização de clareamento dentário 
associado a restaurações de resina composta nos dentes anteriores pode ser determinante para o sucesso do 
tratamento. O objetivo é relatar o caso de um paciente do gênero masculino, com 32 anos, que se apresentou com 
queixa de escurecimento generalizado dos dentes por conta do tratamento ortodôntico. Clinicamente, observaram-se 
além do escurecimento, restaurações classe IV insatisfatórias nos dentes 11 e 21, com infiltração marginal palatina. 
Plano de tratamento: clareamento dentário com peróxido de hidrogênio a 37% (Lase Peroxide Sensy; DMC, São 
Carlos) realizado no consultório em duas sessões e posterior substituição das restaurações classe IV com resina 
composta nanoparticulada (Z-350 XT; 3M Espe) utilizando as matizes A2 e A1, para esmalte e dentina. Para o 
procedimento restaurador foi utilizado uma guia de silicona que serviu de referência para reanatomização dos 
elementos envolvidos. O acabamento e polimento foi realizado após sete dias com discos abrasivos e de feltro 
impregnado com pasta de polimento. O sorriso do paciente foi reestabelecido e apresentou alta satisfação pelo 
mesmo.  Com a indicação correta, os procedimentos de clareamento dentário associado a restaurações de resina 
composta se apresentam como ótimas soluções estéticas para finalização pós-ortodontia.
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