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Resolução estética para desarmonias em dentes anteriores
Violin, A.G.; Falcón-Antenucci, R.M.; De Alexandre, R.S.; Zavanelli, R.A.; Zavanelli, A.C.; Mazaro, J.V.Q.

A harmonia da dentição anterior atualmente é desejada por todos os indivíduos, resultando na busca de soluções 
estéticas para obtenção do sorriso perfeito. O objetivo desse trabalho foi demonstrar a correção de desarmonias 
estéticas do sorriso por meio de facetas laminadas, em dois casos clínicos. Caso 1: a Paciente sexo feminino 
compareceu a clínica do Curso de atualização em prótese parcial fixa, queixando-se da aparência estética dos seus 
dentes anteriores. Após exames clínicos e radiográficos detectou-se agenesia do incisivo lateral superior esquerdo e 
desvio da linha média. Após análise estética: fotografías, modelos, enceramento e ensaio estético (mock-up), fez-se 
a reabilitação estética das desarmonias anteriores por meio de laminados cerâmicos e-max (Ivoclar) nos elementos 
dentais 13 ao 24. Depois de algumas sessões de clareamento, iniciou-se o preparo dos dentes e a reanatomização 
do canino para a forma e tamanho do incisivo lateral. Caso 2: Paciente sexo masculino, após exame clínico se 
observou agenesia do incisivo lateral direito, uma coroa desadaptada com pino fundido no elemento 22 e desvío da 
linha média, pelo que se planejou a confecção de laminados cerâmicos de e-max e coroa de zircônia. Foi realizado 
o enceramento, e prova do mock up e após aprovação pelo paciente iniciou-se o preparo dos elementos 13 ao 24 
com a reanatomização dos elementos 13 e 14 para a forma de incisivo lateral e canino respectivamente. Concluiu-se 
que: o adequado realinhamento e o novo formato do canino devolveram a harmonia estética e o sorriso agradável 
ao paciente.
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