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A importância do “mock-up” nos tratamentos restauradores 
estéticos: uma revisão de literatura
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Um sorriso bonito e harmônico contribui para o bem-estar e qualidade de vida do paciente. O intuito de um 
tratamento estético é que o resultado final deva ser o mais próximo possível da expectativa do paciente, melhorando 
o sorriso e a face. Para isso, o “mock-up” veio para auxiliar esse procedimento, permitindo que o paciente esclareça 
suas dúvidas e visualize melhor os seus desejos em boca. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo realizar um 
levantamento na literatura sobre a relação entre o mock-up e os tratamentos estéticos, como no caso de laminados 
cerâmicos. Para isso, foram analisados artigos periódicos na língua inglesa localizados na base de dados PubMed, 
utilizando as combinações dos termos “mock up”, “esthetic procedure” e “veneers”. Foram encontrados 21 artigos, 
entretanto selecionamos os que foram publicados nos últimos 10 anos (2010-2020) e com acesso através da rede 
VPN, restando 15. Os trabalhos relataram sobre a importância de realizar o mock-up durante o planejamento, 
podendo ser manual com o enceramento diagnóstico ou em associação com o Digital Smile Design (DSD), 
por exemplo. Alguns ainda aproveitaram para utilizá-lo como guia para tratamentos cirúrgicos periodontais e 
restauradores. Além disso, foi essencial para solucionar situações desafiadoras em dentes anteriores e posteriores, 
como em casos de hábitos parafuncionais, erosão e amelogênese imperfeita. No entanto, a nova tendência “digital 
work-flow” consiste em procedimentos de planejamento digitais que facilita casos de múltiplos dentes, sendo que a 
forma manual parece ser mais dependente do operador, aumentando a chance de erros e interferência no resultado 
final. Portanto, o mock- up se tornou um aliado do cirurgião-dentista, auxiliando na comunicação entre paciente e 
profissional, sendo o formato digital uma alternativa para esse procedimento.  
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