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Introdução: A Odontologia Estética encontra-se em contínuo avanço, atribuído principalmente ao desenvolvimento 
de materiais restauradores. A harmonia dos dentes assegura a eficiência da mastigação e também mantém sua 
integridade e estabilidade de posicionamento. Objetivo: elucidar a importância das estruturas de referência, 
proporção, simetria e perspectiva. Relato de caso: paciente, 29 anos, masculino apresentava dentes escurecidos, 
mal posicionados e restaurações amplas insatisfatórias. Optou-se pela confecção de coroas totais nos dentes 11, 
21 e 22, submetidos a endodontia. O elemento 12 necessitou de faceta indireta, pois apresentava alterações de 
forma. Devido ao encurtamento dos incisivos centrais, a linha do sorriso estava invertida e com análise fotográfica 
notou-se assimetria gengival do dente 11, corrigida com gengivoplastia com eletrocautério. Após cicatrização 
realizou-se o clareamento das arcadas pelo método caseiro com o gel Whiteness Perfect 16% por 30 dias, com 
mudança do tom A4 para A1. Realizado o enceramento diagnóstico, iniciou-se os preparos para coroa metal-free 
orientados por guias de silicona, criando desgaste seletivo com pontas 2200, 4138, 1014 3098, 3098 FF e discos de 
lixa. As coroas confeccionadas com resina Duralay na cor 66 foram testadas e adaptadas conforme necessidade. 
As próteses foram confeccionadas em E-max (Ivoclar Vivadent) e cimentadas com cimento Variolink II cor A1. 
Fez-se um recontorno cosmético em resina composta nos elementos 13 e 23. Resultados: Após intervenção de 
diversas áreas odontológicas, tratou-se parafunção do paciente, a pigmentação da estrutura dental e a anatomia 
de alguns elementos. O tratamento reduziu a inflamação oral e devolveu função e um sorriso jovial. Conclusão: A 
interdisciplinaridade é fundamental para o sucesso clínico em longo prazo, devendo o profissional buscar em cada 
indivíduo o resultado mais harmonioso. 
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